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VOORBLAD:
Die buitelug
10k. maar die
eksamen
dreig I Selfs op
die grasperk
voor hul/e koshuis. Nerina.
kon Adele Smit
(links) en
Vanessa Botha
hul/e nie van
die Iywige
boeke af losskeur nie.
(Foto: Colin
Edwards).
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REDAKSIONEEL
Die jaar 1977, wat nou vinnig einde se kant toe staan, sal
deur student en dosent aan die Universiteit van Stellenbosch onthou word as "die jaar van die nuwe akademiese
stelsel".
Semesterkursusse is die eerste keer in die geskiedenis
van die Universiteit amptelik deur die meeste departemente in tien van die 12 fakulteite ingestel en - vir die
eerste keer in baie jare - die promosiestelsel het nie gegeld
nie.
In die stadium is dit nog bietjie vroeg om 'n besliste
mening oor die geslaagdheid van semesterkursusse uit te
spreek aangesien daar nog gewag word op volledige verslae en statistiek oor algemene vordering. Enkele voordele
is egter reeds waarneembaar - hulle het baie duidelik geword gedurende die pasafgelope akademiese jaar in sy
nuwe gewaad.
Die nuwe stelsel van semesterkursusse en die afgeskafte
promosiestelsel het meegebring dat erkenning vir 'n vak
nou geskied deur middel van eksamen. Die dae dat 'n
student in 'n vak promoveer, behoort tot die verlede. Nou
moet daar vroeer in die jaar skouer aan die wiel gesit wordvir "eers bietjie agteroorsit" is daar nie tyd nie. In Junie
en November moet rekenskap gegee word in die vorm van
'n eksamen. Die student se kennis is nou meer eweredig
versprei oor 'n vakgebied en hy kan meer gekonsentreerde
aandag aan afgebakende kursusse gee. Daarmee is sy
studieveld eintlik meer logies en sinvol.
Daar moet ook op gelet word dat dit nie soseer die
semesterkursusse is wat 'n toename in eksamenskryf tot
gevolg gehad het nie, maar wei die feit dat studente nie
meer in vakke kan promo veer nie. Deur die bank moet daar
nou eksamen afgeM word, en waar daar tans 'n eksamen in
Junie is, was daar in die verlede toetse.
Hoe dit ook sy, dit wil voorkom of semesterkursusse
gekom het om te bly. Ons moet in gedagte hou ons is nog
in die oorskakelingsfase. In lande soos Wes-Duitsland en
Amerika werk die stelsel baie jare al uitstekend en ons is
ook nou besig om in pas te kom.

• • • • •
Die Maties het vanjaar op die rugbyveld gepresteer soos
wat laas die geval 73 jaar gelede was. Dit was inderdaad 'n
wonderjaar vir Matierugby.
Vir die eerste keer sedert 1904 het Stellenbosch al die
bekers in die W.P.-ligas waarom hy meegeding het, gewen.
Die klub het vanjaar 19 w.P.-spelers gelewer - die meeste
nog in een seisoen. Name soos Dawie Snyman, Robbie
Blair en A. G. Koch is verewig in die annale van SuidAfrika se rugbygeskiedenis en die oorwinnings van die
eerstespan was eenvoudig oorweldigend. Dink maar aan
Tukkies, Harlequins, Diggers, Ikeys en Villagers. Is dit
nie 'n pragtige aanloop tot die inwyding aanstaande jaar
van die nuwe rugbystadion op Coetzenburg en die viering
van die klub se eeufees in 1980 nie?
Matieland salueer vir Dok en sy manne - spelers, beamptes . .. almal.
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Gus Cluver-40 jaar
notuleskrywer
van die lewe

"Dit was Vrydag 22 Augustus 1975. Die belangrike
grondwetiike beraad tussen Rhodesie en die ANC
sou die Maandag by die Victoriawaterval plaasvind. 'n
Stemmetjie het in my oor gefluister: die Eerste Minister,
mm. Vorster, moet mos ook daar wees.
In daardie stadium is die moontlikheid nog nie genoem
nie, maar toe ek 'n tinteling in my bloed begin voel, wis
ek ek is op die regte spoor - bloed kul nie.
Ek skryf '0 bespiegelingsberig in die trant en besluit om
Libertas net voor aandete te skakel. Mnr. Vorster is
gelukkig beskikbaar en hy willig in dat ek die berig aan
hom voorlees. Nee, hy het geen kommentaar te lewer nie,
en hy weet ook nie van gerugte in die verband nie.
Hoofsaak is, hy vra my nie om die storie nek om te
draai nie, en vir my was dit die groenlig. Volgende oggend
was dit die hoofberig in Die Transvaler. "
Gus Cluver het weer die spyker op die kop geslaan.
4

Sy ongelooflike sesde nuussintuig was weer eens nie
verkeerd me, en vir die soveelste keer in sy loopbaan as
koerantman, is die "scoop" weer syne.
Die Sondagaand reik rom. Vorster'n verklaring uit. Hy,
dr. Hilgard Muller, genl. Hendrik van den Bergh en
mnr. Brand Fourie sal die volgende oggend by die Victoriawaterval wees.
Die lang, lastige ure, die vervelige sleurwerk, die teleurstellings, die spanning - dit raak vir 'n koerantman alles
vergete in die gloed van een sukses-storie. Vir iemand
buite die koerantwese maak dit miskien nie veel sin nie,
maar vir 'n koerantman wat met 'n berig in die kol is,
beteken dit alles. En, Gus Cluver is uiters seide nie in die
kol nie. Want hy het geleer die koerantgod eis van sy
mense volkome oorgawe, hy is deurentyd by jou: as jy
werk, as jy ontspan, as jy siek in die hospitaal Ie, as jy
jou vrou met die baba help. Hy vergoed seide, maar doen
hy dit, beleef jy oomblikke van onmee~like vreugde.

Jongmense word soms deur die sogenaamde avontuur
van 'n koerantman se lewe gelok. 'n Koerant is net die
weerspieeling van die lewe en koerantwerk is nie meer of
minder avontuurlik, romanties, spannend, mooi of lelik
as die lewe self nie. Meer as 90 persent is harde roetinewerk. Ander weer se dis 80 persent frustrasie en net 20
persent bevrediging.
Hierdie merkwaardige man wat benewens redakteur
van die Stellenbosse Student, ook in 1935 die Maties se
hoofdirigent met die Intervarsity teen Ikeys was, is 'n lid
van die bekende Cluvers van Stellenbosch. Sy vader,
mnr. P. D. Cluver, was jare burgemeester van die dorp en
sy broer, prof. Paul Cluver, 'n afgetrede professor, woon
tans nog op Stellenbosch.
Op 4 September 1937 het hy 'n telegram van dr. H. F.
Verwoerd, hoofredakteur van Die Transvaler ontvang.
Sy aansoek het geslaag. Op 15 September begin hy as
koerantman werk. Salaris: £17 lOs. per maand.
Oom Gus, 'n raconteur sonder weerga, vervolg: "Dit
was die wonderlikste telegram van my lewe. Ek het dadelik my goeie vriend Ernst van Heerden oorreed om my 'n

Meeste van die manne was gewese Britse matrose en heeltemal eentalig, maar op die ou end het ons lekker saam
snoeker gespeel.
"Op die oggend van Sondag 28 Augustus bel een van
hulle huis toe. 'n Vader het sy drie jong kinders langs 'n
mynhoop doodgeskiet. Ek kon- voor die ander koerante
aan die berig begin werk en vir die eerste keer het ek
die onmisbaarheid van goeie kontakte besef."
In 'n sin is koerantmanne notuleskrywers van die lewe.
Saam beleef hulle die hoogte- en laagtepunte van hulle
land en sy mense en van die wereld daarbuite. H ulle
probeer op die geskiedkundige oomblik teenwoordig
wees. Om beter te kan hoor en sien, sit hulle ook in die
voorste gestoeltes, wat natuurlik ook sy gevare inhou.
Omdat Gus Cluver koerantman was:
•
•

was hy op die aand van 4 September 1939, na SuidAfrika se oorlogsverklaring, tussen die histeriese,
brandlustige gepeupel in Johannesburg se strate;
was hy vyf dae later op Monumentkoppie toe dr. D. F.
Malan en genl. J. B. M. Hertzog mekaar die hand van
vriendskap gereik het;

Gus Cluver, Oud-Matie en Stellenbosser in murg en been, is jare lank
reeds een van ons land se top-koerantmanne. Vanjaar het hy sy 40e jaar
in die Afrikaanse koerantjoernalistiek meegemaak. Oom Gus - so ken
sy kollegas hom vandag - se kontakte is legio en altyd baie, baie betroubaar, en hy het meer "scoops" en hoofberigte agter sy naam as wat
daar eikebome in sy geboortedorp is. Hy is ongetwyfeld 'n ware voorbeeld van 'n goeie koerantman. Al die jare nog skryf hy oor ander - nou
is dit egter Matieland se voorreg om 'n "ietsie" oor hom te se ... al is dit
plek-plek onmiskenbaar hy wat gesels.
blitsige opknappingskursus in die skryfstyl van Afrikaans
te gee. (Prof. Van Heerden was Matieland se tweede
redakteur).
"Om l3hOO op Maandag 13 September het 'n ou medeDagbreker, J. J. J. Scholtz, my by Parkstasie kom afhaal.
Hy was die koerant se hoofsubredakteur.
"Langs die stasie, by Hoekstraat 18, was Die Transvaler
se gebou nog in aanbou, maar reeds betrek. Die nuusredakteur, Piet Meiring, deel my mee met 'n ietwat
onrusbarende bree glimlag, dat ek die misdaadverslaggewer is.
"Erens ver agter my, het Stellenbosch tussen die berge
gele en sluimer. Voor my, om my, was die rusteloosheid
van Johannesburg, sy mense, sy mynhope, sy misdade 'Suid-Afrika se eie private Sodom', was iemand se afskeidswaarskuwing aan my.
"Maar ag wat, ek is nou koerantman en dit is al wat by
my saak gemaak het.
"Smiddae en saans het ek verskeie 'nuusplekke' aangedoen, onder meer kamer 25, die speurafdeling se navraagkantoor op die eerste verdieping van Marshallplein,
die destydse polisiehoofkwartier in Johannesburg.
"In die sowat drie jaar wat ek misdaadverslaggewer
was, het ek verskeie jong speurders goed leer ken. Twee
van hulle is vandag in Pretoria: genl. Hendrik van den
Bergh, hoof van die Buro vir Staatsveiligheid en brig.
Fred van Niekerk, wat op 30 September, na meer as 48
jaar as polisieman afgetree het.
"Nog 'n aandoenplek was die hoofbrandweerstasie.

kon hy op II Januarie 1940 'n onderhoud voer met die
volksdigter Jan F. E. Celliers, wat vyf maande daarna
oorlede is;
• was hy op 16 Desember 1938 langs die tydelike verhoog
toe die drie vroue die hoeksteen van die Voortrekkermonument gele het, en op 16 Desember 1949 in die
amfireater toe dr. Malan die teken vir die ontsluiting
van die Monument gegee het;
• het hy op 4 Januarie 1947 voor in 'n motor gesit met 'n
toekomstige Eerste Minister van Suid-Afrika weerskante van hom: dr. H. F. Verwoerd en mm. J. G.
Strijdom. Hulle was op pad na genl. J. C. G. Kemp se
begrafnis. Die gesprek bo oor sy hoof het gegaan oor
hoe 'n Republiek van Suid-Afrika daar sou uitsien. Sy
bydrae het bestaan uit versigtig geselekteerde monosillabes;
• was hy in Augustus 1958 in Londen en Rome en in
September 1975 in Asuncion en Montevideo;
• was hy bevoorreg om onvergeetlike gesprekke met dr.
Verwoerd en later met mnr. Vorster te kon voer;
• het hy geleer dat 'n koerant die bederfbaarste nywerheidsproduk in die mark is en dat daar nerens 'n yskas
is wat dit vars kan hou nie;
• het hy geleer daar is nie 'n enkele fonteintjie aan wie 'n
koerantman kan se: by jou sal ek nie weer hoef te
drink nie.
"Maar, bo alles," se Oom Gus, "het ek geleer dat die
waarheid gedramatiseer, maar nooit verkrag kan word
nie. "
•
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Pierre Fournier
aanvaar
ereprofe550raat

WEI1ELD&EI10EMDE TtJELLIS
VII1 'N tJAAI1 BY U.5.
Die befaamde Franse tjellis, Pierre Fournier, het vir 1978
'n ereprofessoraat in musiek aan die Universiteit
van Stellenbosch aanvaar. Daarmee het die direkteur van
die Konservatoriurn, prof. Richard Behrens 'n groot slag
geslaan vir Stellenbosch. En prof. Behrens het dit ook kon
reel dat die wereldberoemde musikus eksklusief in die
Eikestad sal optree wanneer die nuwe Konservatoriumgebou in Mei aanstaande jaar feestelik ingewy word.
Pierre Fournier is 'n Fransman wat in Geneve woon.
Hy word deur baie musiekkenners beskou as die opvolger
van Casals.
Hy is in 1906 in Parys gebore. Sy vader was goewerneur
van Korsika en het vir hom 'n militere loopbaan in die
vooruitsig gestel, maar sy moeder het hom as pianis
opgelei.
Op negejarige ouderdom het hy polio opgedoen en
moes afsien van die ideaal om pianis te word. Hy het
besluit om hom as tjellis te bekwaam, en het aan die
Paryse Konservatorium, onder Paul Bazelaire en Andre
Hekking gestudeer. Sy ander leermeesters daar was
Camille Chevillard en Lucien Capet, wat albei as kamermusikus, dirigent en komponis gepresteer het. In 1923
het hy die eerste prys vir tjellospel verwerf.
Sedert sy debuut in 1925 het Pierre Fournier spoedig 'n
gewilde musikus op die Europese vasteland geword. Van
1937 tot 1939 was hy professor aan die Ecole Normale de
Musique in Parys en van 1941 tot 1949 aan die Paryse
Konservatorium.
In 1943 het hy Casals as lid van die vermaarde trio
saam met Cartot en Thibaud vervang. Twee jaar later het
hy hom by Artur Schnabel, Joseph Szigeti en William
Primrose aangesluit om kamermusiekuitvoerings te lewer.
Daarbenewens het hy een van die mees gesogte solo-,
konsert-, plate- en radiokunstenaars ter wereld geword.
Fournier se eerste Amerikaanse konsertreis in 1948 was
so geslaag dat hy dit jaarliks moes herhaal. "Pierre
Fournier is 'n groot tjellis en 'n uitsonderlike musikus,"
het Cyrus Durgin in die Boston Globe geskryf. "Tegniese
virtuositeit, bemeestering van styl word versmelt en gerig
tot die maak van musiek. Die toon is satynagtig. Die
frasering het die uiterste grasie. Sodanig is die gekombineerde meesterskap en so meerderwaardig die waarneming van hierdie kunstenaar dat alles met gelyke voortreflikheid uiteengesit was."
Met die grootste welslae het Pierre Fournier in al die
vastelande opgetree. Hy is toegejuig tydens die belangrikste musiekfeeste soos die in Salzburg, Edinburgh,

Praag, Aix-en-Province, Besancon, Montreux en Luserne.
In sy kleurryke loopbaan het Fournier, wat bevriend
is met sulke vooraanstaande mense soos Charles Chaplin
en Marian Anderson, saamgewerk met die belangrikste
musici van ons tyd: dirigente van Furtwangler tot Von
Karajan, pianiste van Dinu Lipatti tot Wilhelm Kempff,
en violiste van David Oistrakh tot Henrik Szering.
Komposisies wat aan Pierre Fournier opgedra is, sluit
in tjellokonserte van Martinu en Schoek en tjellosonates
van Poulenc en Martinu.
In 1953 is hy aangestel as Chevalier van die Legion
d'Honneur, en tienjaar later is hy tot offisier van dieselfde
orde verhef.
Twintig jaar gelede het Pierre Fournier sy benadering
tot sy kuns in 'n persoonlike onderhoud met 'n SuidAfrikaanse joernalis soos volg uiteengesit: "As musiekprofessor meen ek dat ons die studente sonder talent moet
ontmoedig want die kompetisie is te sterk. AIleen diegene
wat werklik musiek kan maak, moet aangemoedig word.
Ek het 'n afkeer van daardie musici wat tegniek net vir
vertoon gebruik. Ek glo dat tegniek slegs in die diens van
musiekvertolking gebruik moet word. Dit is deel van
ideaal om die tjello tot die vlak van konsertinstrument
soos die klavier of viool te verhef. Ek het dwarsdeur die
wereld ondervind dat die mens lief is vir die tjello as dit
musiek sing eerder as speel ... My idee is dat die tjello
werklik moet sing, en ek het meer geleer van groot sangers
soos Schlusnus en Fischer-Dieskau as van instrumentaliste. "
Geen wonder dat die gevierde Colette verklaar het:
"Pierre Fournier sing beter as enigiets wat sing." adat hy
Bach se onbegeleide tjello-suites (een per dag) vir Andre
Gide uitgevoer het, het hierdie beroemde skrywer sy boek
Symhonie Pastorale aan Fournier geskenk met "Iewendige
herinneringe aan onvergeetlik musiekbelewenisse."
Die vooraanstaande Amerikaanse komponis, Virgil
Thomson, het geskryf: "Ek ken nie sy meerdere onder
lewende tjelliste nie, nog (ken ek) enigiemand wat 'n mens
meer diepsinnig die gevoel gee dat jy teenwoordig was by
musiekskepping (music making").
Pierre Fournier se koms na Stellenbosch sal sy tiende
besoek aan Suid-Afrika wees. Deur die jare het hy 'n
besondere verhouding met die Konservatorium opgebou
deur sy verskeie uitvoerings wat as deel van die konsertreekse aangebied is; hyself het die Stellenbosse gehoor as
die "beste ter wereld" bestempel.
(FOlD: Die Burger)
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p Stellen bosch, 'n dorp waar die skone kunste werklik
geniet en waardeer word, word nog 'n kultuurreus
gebore - die nuwe Konservatorium vir musiek.
Die gebou, wat een van die doe1treffendste en modernste in sy soort gaan wees, word vroeg aanstaande jaar
deur die departemente M usiek en Skoolmusiek betrek.
Die direkteur van die Konservatorium, prof. Richard
Behrens, is 'n man wat nie net bekendheid as musikus
verwerfhet nie, maar wat homself ook reeds as 'n uithaler
-organiseerder bewys het. Dit blyk weer eens duidelik
uit die asemrowende weeklange program wat ter inwyding van die nuwe Konservatorium aangebied gaan
word.
Afgesien van die twee wereldberoemde oorsese kunstenaars, die tjellis, Pierre Fournier en die sangeres,
Marita Napier, wat elk 'n uitvoering gaan lewer, is daar
ook talle ander watertand-programme. Die Kaapstadse
Simfonie-orkes onder leiding van 'n oorsese gasdirigent
en met die bekende Suid-Afrikaanse pianis, Lionel
Bowman as solis, tree in die heel eerste uitvoering in
die konsertsaal op 19 Mei op. Lionel Bowman, medeprofessor in die departement Musiek, sal met die uitvoering die nuwe konsertvleuel inwy.
Die inwydingskonsertreeks, sluit onder meer ook
twee uitvoerings deur personeellede van die Konservatorium en uitvoerings deur studente-ensembles in. 'n
Opdragwerk wat Hubert du Plessis spesiaal vir die geleentheid gekomponeer het, sal die eerste keer deur die
Stellenbosse Strykensemble uitgevoer word.
Die inwydingsreeks sou vanselfsprekend nie volledig
gewees het as die Universiteitskoor, onder leiding van
Johan de Villiers, nie opgetree het nie.
By die etensuurkonserte val die klem op studentetalent. Verskeie ensembles, soliste en kamermusiekgroepe asook die Blaasorkes van die U.S. sal in die
reeks gedurende die week 22-26 Mei optree. Nadere
besonderhede oor die program sal mettertyd bekend
gemaak word.
Maar hoe sien die nuwe Conserve waarvan s6 baie
gepraat word daar uit?

Dit bestaan uit vier komplekse wat sin vol met mekaar
verbind is: die sentrale deel, wat die administrasie en
groter lokale soos die repetisiesaal, hooflesingsaal en
groot ate1jees insluit; die ateljee-blok wat die opleidingslokale vir individuele onderrig in praktiese onderwerpe
bevat, die biblioteek en die konsertsaal.
Die konsertsaal sal 551 mense kan huisves, is uiters
goed toegerus en sal uiteindelik oor 'n drie-manuaalorrel
beskik. Daar is ook 'n binnehof met terasse wat vir
ope1uguitvoerings gebruik kan word.
Geen moeite is gespaar en geen koste ontsien om in
die nuwe gebou, waar feitlik aile bedrywighede met
klank te make het, 'n hoe mate van klankdigtheid te
verseker nie. Vanselfsprekend word alles moontlik ook
gedoen om 'n gunstige akoestieke atmosfeer vir aile
vorme van musiekbeoefening te skep. GevolgIik sal die
heIe gebou van lugreeling voorsien wees en spesiale
muur-, vloer-, plafon-, en deurkonstruksies won;! gebruik om genoegsame klankisolasie tussen aangrensende
lokales te verkry.
Die drie be1angrikste sale in die nuwe gebou sal na
vorige direkteure van die inrigting vernoem word. Die
konsertsaal sal die Endlersaal heet. Hans Endler was 'n
medestigter van die Konservatorium in 1921, en was tot
1935 direkteur.
Die hooflesingsaal, wat in die toekoms ook as die
Senaatsaal van die Universiteit gebruik sal word, word
na die eerste direkteur, F.W. Jannasch, vernoem en sal
as die Jannaschsaal bekend staan.
Die repetisiesaal, wat die hart van die daaglikse
musiekbeoefening sal wees en wat ook vir intieme
konserte en eksamenuitvoerings gebruik sal word, kry
die naam, Fismersaal, vernoem na prof. Maria Fismer
wat van 1938 tot 195 I direktrise was.
Die gebou is beplan om 220 voltydse musiekstudente
te huisves.

•

Bouwerk aan die nuwe Conserve nader nou vinnig
voltooiing soos duidelik op die foto gesien kan word.

Kultuurreus ontwaak
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TYGERBERG:
MOUTON'S
STARTLING
FORECAST
The white population of the Tygerberg will be in the
vicinity of 335 000 by the year 2000 compared to
107 828 in 1970 - this constitutes an increase of no less
than 210 percent. And the highest growth rate will be in
the municipal areas of Brackenfell, Durbanville Kuils
River and Kraaifontein.
This thought-provoking forecast is made by Mr Ivan
J. Mouton in a thesis for an M Comm degree at the
University of Stellenbosch on the subject: A marketing
survey of the housing needs of whites in the Tygerberg
with special reference to flat dwellers.
Mr Mouton, who is a Senior Planning Officer in the
University's Department of Planning, deduced that a
serious housing shortage was developing in the area
through steep increases in the cost of houses. Most
families just do not have a big enough income to afford
these houses. And his finding that the population of the
Tygerberg area will grow from just on 108 000 seven
years ago to 334 855 by the year 2000, leaves one with
a somewhat bleak picture on future housing in this area.
His survey also showed that the white population in
the greater Cape Town area would increase by 105 percent from 307633 in 1970 to 792094 in 2000. In that
year 42,3 percent of the whites in the greater Cape Town
area will be living in the Tygerberg compared with 28
percent in 1970.
Mr Mouton found that the housing shortage in the
area was developing through the inability to find housing
within the financial reach of the breadwinner, as well as
the inability of developers to provide housing at a price
these families can afford. Although there are many
plots (± 32 percent of the residential plots in the
Tygerberg were vacant at the end of 1974) and houses
for sale, very few are within the price range these families
can afford.
Whites in the middle-income bracket, especially those
who did not qualify for State subsidised housing loans,
were hit the hardest.
In his surveys Mr Mouton interviewed many married
flat dwellers in the Tygerberg and found that 52,5 percent
of the whites in this area earned less than R4 800 a year
in 1975 and only 3, I percent had an income of more
than R9 000 a year. This meant that only 39, I percent of

these people could afford a house in the R IS 000 to
R20 000 price bracket and only 8,3 percent could buy a
house costing more than R20 000. In greater Cape Town
few houses are available for less than R20 000.
The main components of the cost of housing were
the price of the plot, building costs, the availability of
financing and its cost.
Regarding the escalating cost of land, Mr Mouton
found that farm land was becoming more and more
expensive. This as well as the increasing development
costs were just added to the price of the plots while the
profit margin of the developers remained the same.
Building costs increased by 190 percent between 1965
and 1972 while salaries increased on average by only 90
percent during the same period. And building costs were
still increasing by about 15 percent annually, mostly
through increases in the price of materials, a shortage of
skilled artisans and wastage of labour on building sites.
Then the interest rates of the building societies also
increased from 7 percent in 1965 to II percent in 1975.
In 1965 a breadwinner with an income of about R215
could afford a house of RIO 000 with an 80 percent
bond repayable over 30 years.
In 1975 he had to earn Rno a month to afford a house
of the same standard. This meant one needed a salary
increase of 258 percent in the 10-year period to be able
to afford the same house, he said.
The building societies were mainly responsible for the
financing of housing for the middle-income group.
Mr Mouton found that the flat dwellers of the Tygerberg preferred to save with banks instead of building
societies.
With the increase in the cost of living it became more
and more difficult for a salary earner to save and thus
Mr Mouton did not see any improvement in the building
societies situation.
It appears that too little attention is still being given
to the real needs of the middle-income bracket today.
9
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KOOR BEINDRUK
KRITICI
J

Ohan de Villiers het "dit baie duidelik gemaak dat die Stellenbosse
Universiteitskoor weer 'n vaardige
dirigent en 'n fyn musikus as leier
het". - Die Oosterlig
"The Stellenbosch University Choir
has found a worthy successor to Professor Philip McLachlan." - The atal
Witness
"Johan de Villiers is op die verhoog
'n sjarmante, charismatiese dirigent,
wat ewe seer die gehoor as sy jeugdige
koor inspireer." - Rapport
"Oat die Stellenbosse Universiteitskoor steeds ons land se prestigekoor is,
is verlede Saterdagaand in Pretoria
bevestig ... aile eer aan die nuwe dirigent ... " - Hoofstad

Hierdie meings van koerantresensente weerspieel die gunstige reaksie
wat die Universiteitskoor met sy nuwe
dirigent reeds tydens die koor se toer
deur die noordelike en oostelike dele
van die land gedurende die wintervakansie uitgelok het. Dit was nadat
dr. De Villiers die koor (met 51 nuwelinge daarin) slegs enkele maande afgerig het.
Elf uitvoerings is in die wintervakansie aangebied, onder meer in
Umtata (waar Transkeise kabinetslede die uitvoering bygewoon het) en
in Grahamstad, Port Elizabeth, OosLonden, Pietermaritzburg, Durban,
Johannesburg en Pretoria. Sedertdien
het die koor nege uitvoerings in Wes-

Koorlede by Berg"kelder
T ede van die Universiteitskoor het onlangs op Stellenbosch 'n besoek gebring
L aan Die Bergkelder, tuiste van keurwyne in Suid-Afrika, wat die koor se uitvoering in die Johannesburgse Stadskouburg op I Julie vanjaar geborg het. By die
wynvat waarop 'n relief van Stellenbosch se dorpswapen aangebring is, is van
, links af, Marietjie Bernadi, mnr. James Starke, Bemarkingsbestuurder van Die
Bergkelder, Hesti van der Mescht, Rico Reyneke, Anelma Maritz, die koorvoorsitter Christoff Barnard, Dorette Holscher en dr. De Villiers. 'n Foto van die
relief was agter op vanjaar se koorprogram.

Kaapland aangebied, onder meer in
Kaapstad en op Stellenbosch.
Met koerantopskrifte soos "Koor
en nuwe dirigent skitter", "Jong dirigent verower harte", "Maties sing
mooi" en "Fine recital by Famous
choir" is die Matie-koor se nuwe dirigent van Transvaal tot in Kaapstad
. verwelkom.
"Aangesien hierdie koor met reg die
alma mater van koorwese in SuidAfrika genoem word, staan die nuwe
dirigent en sy prestasies in die brandpunt van belangstelling", het 'n Pretoriase resensent in Oggendblad geskryf, en dan waarderend bygevoeg:
"Sowel die nuwe dirigent as die
koor self het hulle met hierdie uitvoering in Pretoria bewys as waardige
opvolgers en voortsetters van die ou
tradisies. "
Van die uitvoering is in die Pretoria
News geskryf: "It was an extremely
high-rating performance. "
Nfl die uitvoering in die Johannesburgse Stadskouburg op I Julie het
Die Transvaler se resensent gese: "Die
uitvoering in sy geheel was uitstekend. "
"... it was clear that this was a group
of singers that had achieved a very
high - one is tempted to say - professional standard of choral singing" was
die Rand Daily Mail-resensent se
menmg.
Met die uitvoering "het hierdie
gevierde koor 'n mens van meet af
aan bei'ndruk met hulle uitstaande
dissipline, byna perfekte beheer en
besonder suiwer intonasie", was die
siening van Die Vaderland se resensent.
Rapport is geskryf: "Met sy inI nnemende,
beskeie persoonlikheid
en met sy frisse benadering gee hy die
koor 'n nuwe beeld van egtheid en
besieldheid. 'n Vrolike beeld van oopheid en lewensdrif. 'n Mens kan sommer voel dis 'n gesonde studente-koor
die wat lief is vir die lewe ... "
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In Pietermaritzburg het The Natal
Witness se resensent geskryf: "He
retained the singular beauty of tone
which has become synonymous with
the University Choir, but he has already engraved upon the singers his
own inimitable style. There was no
d'iminution in the singing and it is
plain that Dr De Villiers has much to
offer in choral singing. " .

Maskew Miller borg uitvoering
M nr. D. J. A. Zandberg, voorsitter

van Maskew Miller, bekende opvoedkundige uitgewers in Kaapstad, wat
vanjaar vir die tweede keer 'n uitvoering van die Universiteitskoor Stellen bosch in die Kaapstadse Stadsaal
geborg het.
'n Waarderende gehoor van ongeveer 1 000 mense, wat onder meer
die Rektor van die Universiteit van
Wes-Kaapland, prof. R. E. van der
Ross, ingesluit het, het die uitvoering
bygewoon. Dit was die koor se enigste
uitvoering vanjaar in die Kaapse Skiereiland, en ook die eerste keer dat dr.
Johan de Villiers as dirigent van die
koor in Kaapstad opgetree het.

Die resensent van die Eastern Province Herald in Port Elizabeth het opgemerk: "The famous Stellenbosch
University Choir under its new conductor, Johan de Villiers, has developed a new personality. It is quieter,
more serious, with a strong sense of
fun, kept beautifully in tune."
"Die koor sing met oorgawe, maar
tog gedissiplineerd en het veel genot
aan die groot gehoor verskar', het Die
Burger se resensent gese van dr. De
Villiers se eerste uitvoering op Stellen bosch, voor 'n stampvol stadsaal op
13 Augustus.
Na die ewe geslaagde Kaapstadse
uitvoering net meer as 'n maand later
skryf The Argus se resensent: "Soft
alleluias that disappear like puffs of
dust in a draught, or rang free like
bells at the New Year, distinguished
the Stellenbosch University choir concert . . .", en voeg dan by: "This
Stellenbosch choir has two virtues that
set the crown of culture firmly upon
its head: voice areas are exquisitely
matched and there is great detail. " Die
koor word beskryf as "an excellent and
adult choir with the touch of youth. "
Koorliefbebbers, en natuurlik aile
Oud-Maties, dwarsoor die land deel
in die vreugde van Die Oosterlig se
resensent omdat "die geliefde en bewonderde Universiteitskoor Stellenbosch in goeie hande is."
Saam met Die Burger se resensent
se hulle: "Geluk aan dr. Johan de
Villiers, en baie sukses vorentoe!"

Die eerste langspeelplaat van die Universiteitskoor met Johan de Villiers
as dirigent is pas vrygestel.
Die plaat spog met 'n volkleur-omslag. 'n Pragfoto van die dirigent met
'n deel van die koor pryk voor op.
Die nuwe plaat bevat van die beste werke uit die koor se repertorium
vir vanjaar. Aan die een kant is gewyde werke: Hosianna die Seun van
Dawid van 'n onbekende 15e-eeuse komponis; die Agnus Dei uit die Mis
in G-mineur vir soliste en dubbelkoor van Vaughan Williams; Heer, in U
Doodsoorwinning van Jacobus Gallus; The Veneration of the Cross uit
Die Groot Aand- en Oggendlofsang (The Vigil), Opus 37 van Rachmaninoff; die Alleluia van Randall Thompson; en die Nunc Dimittis van
Alexander Gretchaninoff.
Die tweede kant bevat: Now is the month of Maying van Thomas
Morley; 'n Franse Kerslied, Allon Gay Bergeres, van Guillaume Costeley;
Fum, Fum, Fum - 'n tradisionele Spaanse Kersliedjie; twee opgewekte
Kersfees-spirituals, Mary Had a Baby en De Virgin Mary had a Baby Boy;
Wayfaring Stranger, 'n verwerking van Robert de Cormier; After the
Gold Rush van Neil Young; Ou Damon Loop Sy Lammertroppie Om,
'n toonsetting deur Arnold van Wyk van 'n Boerneef-gedig; en twee
vrolike Kleurling-volksliedjies, albei verwerkings van Dirkie de Villiers,
wat met ghitaarbegeleiding gesing word.
Die mooi plaat - 'n handige geskenk - is teen R6,00 verkrygbaar by die
Departement Ontwikkeling, Administrasie-gebou, Victoriastraat, Stellenbosch, ofkan bestel word van: Departement Ontwikkeling, Universiteit,
Stellenbosch 7600. (Tjeks of posorders aan "Universiteitskoor". Posbestellings: 50c ekstra vir verpakking en posgeld).
BESTELVORM

Stuur asseblief
oJ.v. Joban de Villiers aan:
(Ek sluit posorder/tjek vir

plaat/plate van die Universiteitskoor

R

in)

11

Die manne
aan die
spits

NickdeKlerk

Die departement Ontwikkeling se intensiewe fondsinsameIingsveldtog wat in Januarie vanjaar van stapellaat loop is,
het tot dusver baie suksesvol gevorder.
Die veldtogbestuurders is more. Nick de Klerk, Willem
Dreyer en Haas Kruger (senior ontwikkelingsbeamptes) en
mor. Francois de Wet (ontwikkelingsbeampte). Die vier
manne het in samewerking met Oud-Matieskakelkomitees
en verskeie mense wat as ad hoc-Iede holp aangebied het, dae
en nagte aaneen gewerk om OUd-Maties, ouers van hoidige
Maties, donateurs en vriende van die U.S. op gesellighede
byeen te bring.
Mor. De Klerk en die mense wat hom gehelp het, het
dinees aangebied op George, Montagu, Bonnievale en

Willem Dreyer

Haas Kruger

Francois de Wet

Robertson. Mense uit die omstreke van Ashton en McGregor
wat genooi is, het onderskeidelik die bymekaarkomste op
Montagu en Robertson bygewoon.
Mnr. Kruger en sy ywerige helpers het 'n geselligheid
gereel op Riversdal waarby mense oit Albertinia en Stilbaai
se wereld ook ingeskakel is. Holle was ook verantwoordelik
vir 'n dinee op Bredasdorp en die het weer mense oit Napier
en omgewing ingesluit.
Mnr. De Wet en sy skakelkomitee het dinees aangebied
op Durbanville en Bellville. Op Bellville is drie dinees gehou.
Mor. Dreyer en die mense wat hom bygestaan het, het 'n
dinee op Klerksdorp aangebied. HoUe het gesorg dat Matiegees Wes-Transvaal vol!

'U"• S. bri:n..g h..'Ul.l.e
byee:n..

George

Mnr. A. T. Ross besig om die heildronk
op die U.S. in te ste/. Hy is ook voorsitter
van die Oud-Matieskakelkomitee in die
geweste. Mnr. Nick de Klerk het as
seremoniemeester opgetree.
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Meer as 300 gaste het op 14 Mei vanjaar in die burgersentrum op George 'n dinee
bygewoon. Die geleentheidspreker was die Rektor van die U.S., prof. Jannie de
Villiers. Mev. Ina Muller, eggenote van die hoof van die Hoerskool Outeniqua, was die
hoofgasvrou en mnr. J. B. Swart afgetrede stadsklerk van George, het as voorsitter
van die veldtog in die gebied opgetree. Hier verskyn prof. de Villiers (middel) saam met
mnr. en mev. F. W. Gericke, burgemeesterspaar van George.

Bredasdorp en Napier
Op 29 Julie vanjaar het meer as 200 mense uit die omstreke
van Bredasdorp en Napier 'n dinee in die landboutentoonstellingsaal op Bredasdorp bygewoon waar die U.S. se
vise-kanselier, dr. Kosie Gericke, as spreker opgetree het.
Snerpende koue en aanhoudende reen het die geesdrif
geensins gedemp nie, en almal het die aand terdee geniet.
Hier staan v.l.n.r. mnr. F. J. van Zyl, skoolhoof, wat die heildronk op die U.s. ingestel het mev. Van Zyl, dr. Gericke, die
hoofgasvrou mev. Ronella Uys en mnr. Andries Esterhuyse,
die U.S. se adjunk-direkteur van Ontwikkeling.

Hierdie elf seuns en elf dogters het die
kroon gespan op 'n uiters genotvolle
aand. Hulle is almalleerlinge in st. 9 aan
die Hoerskool Bredasdorp en het gretiglik ingewillig om te sorg vir die bediening
van die groot klomp gaste. Die taak het
hulle op 'n flinke en doeltreffende wyse
uitgevoer.

Montagu en Ashton
Dit wit Iyk of hier beduie word hoe Robbie Blair vir Loftus
stil gespeel het en die glimlagte is die van 'n ondersteuner
wie se span gewen het - hoe dit ook sy, dis lekker om te weet
die Maties het twee manne in die Springbokspan gehad,
veral as die Eikestad jou na aan die hart Ie.

Die dinee op Montagu het plaasgevind die aand na die
rugbytoets op Loftus Versfeld in Pretoria tussen die Springbokke onder kapteinskap van Oud-Matie Morne du Plessis en
die Wereldspan aangevoer deur die legendariese Willie-John
McBride van lerland. Die Bokke se oorwinning het gemaak
dat die sowat 150 mense die dinee in die hotel Avalon des te
meer geniet het. 'n Heildronk is ingestel op Dawie Snyman en
Robbie Blair en die mense wat hier die glase hoog lig, is
v.l.n.r. prof. Willie Esterhuyse, hoogleraar in filosofie aan die
U.S., wat die geleentheidspreker was, mev. S. Nel, gasvrouvoorsitster, mnr. Andries Esterhuyse (hy was seremoniemeester), mev. M. Gous, mev. R. Esterhuyse en ds. J. H. Gous,
wat die tafelgebed gedoen het.
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Durban ville

Die U.S. se Rektor, prof. Jannie de Villiers, aan die woord tydens die dinee op 5 Augustus in die N.G. kerksaal op
Durbanville Wat bygewoon is deur nie minder nie as 380 gaste. Prof. De Villiers het sy toespraak hoofsaaklik gewy aan die
ontwikkeling van die U.S. se' satellietkampus op Durbanville.

Die heildronk word op die U.S. ingestel
deur Dud-Matie, Eugene Louw, huidige
LV vir Durban ville. Links in die voorgrond sit mev. T. Aucamp, een van die
gasvroue. Haar man, mnr. Piet Aucamp,
het die aand opgetree as seremoniemeester. Aan die hooftafel (dit is aan
mnr. Louw se linkerkant) sit v.l.n.r. mev.
Veronica Lombard (vrou van die U.S. se
direkteur van Dntwikkeling, mnr. P. J.
Lombard), dr. W. Badenhorst (sy vrou,
Hettie, was die gasvrouvoorsitster), mev.
Louw, mnr. Fritz Rauch (streekvoorsitter van die veldtog in die omgewing)
en mev. Geraldine de Villiers (eggenote
van die Rektor).
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Robertson en McGregor
Prof. Bun Booyens, hoogleraar in Afrikaanse kultuur- en volkskunde aan die
US., was op 1 September vanjaar
geleentheidspreker toe sowat 200 OudMaties, ouers en vriende van Stellenbosch in die stadsaal op Robertson byeengekom het. Hier is prof. Bun aan die
woord. Sittende v.l.n.r. is mev. Rinette
van Rensburg (dogter van mnr. Topper
Conradie, registrateur (akademies) van
die US.), mev. L. Beneke (gasvrouvoorsitster), mnr. A. Conradie (burgemeester van die dorp), mnr. Sam Beneke
(voorsitter van die Oud-Matieskakelkomitee), mev. Gous (ds. Gous se vrou),
en mev. Conradie (Robertson se burgemeestersvrou) .

Ds. A. G. S. Gous - hy het die tafelgebed
gedoen - in druk gesprek met een van
die Universiteit se groot vriende en
donateurs, oud-appetregter G. C. Hall.
Regter Hall is 'n Dud-student van die
fakulteit Regte en was ook enkele jare
dosent aan die US. Afgesien van
gereelde skenkings en latere bemakings
het hy ook kosbare versamelings boeke
aan sy Alma Mater geskenk.

Dit is opmerklik hoeveel ouer OudMaties in die omgewing van Robertson
woon en hierdie ses - daar was eintlik
sewe van hulle op die dinee - het voor
1930 aan die US. studeer. V.I.n.r. is ds.
A. M. Botha (1928 - 1932), ds. G. A.
Weich (1927 - 1933), mej. L. C. Swart
(1928 - 1931), regter G. C. Hall (1921 1922), mnr. A. P. de Wet (1918-1921)
en mnr. J. N. Pienaar (1923 - 1926).
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RiversdaI, Albertinia en Stilbaai

5
Dr. Kosie Gericke, vise-kanselier van die U.S., was op 10
Augustus die geleentheidspreker op 'n dinee op Riversdal.
Hier is 'n paar van die bykans 200 mense wat almal die aand
terdee geniet het.

Die dinee op Riversdal het in die burgersentrum plaasgevind
en die feit dat dit so 'n dawerende sukses was, is te danke
aan die hoofgasvrou, mev. Alba Hofmeyr en haar vlytige span
helpsters - kyk maar na die tevrede uitdrukkings op die foto.

Klerksdorp

Mnr. Viv Human van die departement
Ontwikkeling se kantoor in die Goudstad, was saam met sy kollega, mnr.
Willem Dreyer en die hoofgasvrou, mev.
Wilna Bogenhofer, verantwoordelik vir
die puik geselligheid op Klerksdorp.

Links bo: Sowat 150 mense het op 4 Oktober 'n dinee in die
burgersentrum op Klerksdorp bygewoon. Die oudste OudMatie op die geselligheid was mnr. N. M. Boonzaaier
(middel). Saam met hom verskyn v.l.n.r. ds. en mev. E. Ellis
(albei Oud-Maties en mev. Ellis is ook mnr. Boonzaaier se
dogter), mev. G. Franken en mnr. C. Franken, ook 'n OudMatie.

Links: Die spreker die aand op Klerksdorp was prof. Bun
Booyens (derde van links), hoogleraar in Afrikaanse kultuuren volkskunde aan die U.S. Saam met hom staan v.l.n.r. mev.
T. Nel, mnr. Nico Nel (veldtogvoorsitter). mev. M. van
Rooyen, ds. J. L. van Rooyen en mnr. Willem Dreyer (een van
die departement Ontwikkeling se twee manne in Johannesburg).
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Bellville
Links: Die verrigtinge in volle gang in die burgersentrum
op Parow waar 255 mense op 8 September vanjaar 'n
dinee bygewoon het. Dit was die eerste van drie dinees
wat vir Oud-Maties, donateurs, ouers van huidige
studente en ander vriende van Bellville aangebied is. Die
geleentheidspreker was die U.S. se direkteur van Ontwikkeling, mnr. Piet Lombard. Mnr. Ulrich Steynberg
was die streekvoorsitter van die veldtog in die geweste
en mev. Cecille Triimpelmann was die gasvrou-voorsitster. Op die foto sit die mense aan die hooftafel teen
die verhoog.

Links onder: Die aand in die burgersentrum op Parow
het die tyd soos 'n gedagte geloop. Daar is gesels
(feitlik aaneen), geeet (heerlik), gekuier (tot na die
betowerende middernagtelike uur) en gelag (Iekker ...
so uit die vol maag). Die aand van 8 September sal opgeteken staan as een wat nog lank onthou sal word.

Regs onder: Op die aand van 20 Oktober is nog 'n dinee
deur mnr. Frans de Wet van die departement Ontwikkeling in die Parowse burgersentrum aangebied.
Daar was 201 gaste teenwoordig en hulle is toegespreek
deur die U.S. se vise-kanselier, dr. Kosie Gericke - hy
verskyn hier regs op die foto. Saam met hom verskyn 'n
aantal senior Oud-Maties wat ook by die dinee was.
Hulle is v.l.n.r. mnr. J. Schreuder (1927 - 1931), mej. B.
Mostert (1925 - 1927), dr. D. Daleboudt (1928 - 1930,
en weer in '25, '36, '41 en 1942 ook), mev. N. Kitshoff
(1929 - 1930) en prof. J. J. de Jager (1930 - 1934), hy
was ook streekvoorsitter van die veldtog in die gebied.
Mev. Martie Lazarus was die hoofgasvrou.
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Bellville

Hierdie groep Dud-Maties het almal weer eens besef dat geluk f!intlik beteken om daar te kan wees waar 'n ware Matiegees heers!
Hulle was almal in die jare dertig en veertig studente aan die U.S. en is v.l.n.r. mnr. J. P. Bekker, mnr. C. Theron Mev. F. Swanepoel,
mnr. A. J. van Heerden mev. C. van Heerden prof. D. de Vil/iers, mnr. T. de Waal, dr. Danie Brink (hy het die heildronk op sy Alma
Mater ingestel) en mnr. J. W. S. Visagie.

Die laaste dinee wat op Bellville gehou is vir Dud-Maties,
donateurs, ouers van huidige Maties en vriende van die US.
het plaasgevind op 21 Dktober in die banketsaal van die
burgersentrum op Bellville. Daar was 220 gaste byeen en die
geleentheidspreker was prof. Christof Hanekom, hoogleraar
in volkekunde aan die US. Hier is hy agter die mikrofoon. Die
mense aan die hooftafel is v.l.n.r. ds. D. P. Botha, mev. H.
Snijman mnr. D. W. J. van Schoor, burgemeester van Bellville
en ook streekvoorsitter van die veldtog in die kontrei, mev. C.
Botha, mnr. A. J. Esterhuyse, adjunk-direkteur van Dntwikkeling aan die US., mev. J. van Schoor, gasvrouvoorsitster, prof. P. N. J. Snijman (hy het die heildronk op die
US. ingestel) en mnr. Nick de Klerk. senior ontwikkelingsbeampte aan die U.S.
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Hierdie Dud-Maties het in die jare dertig en veertig aan die
U.S. gestudeer, en tydens die dinee in die burgersentrum op
Bellville het hulle weer geleentheid gehad om gate in die nag
te gesels oor daardie " moeilike jare" toe hulle student was. In
'n stadium net voor ons fotograaf sy kamera op hulle gerig het,
het hulle ook 'n Iiedjie of twee uit vervloe dae uit volle bors
saamgesing. Sekondes voor die foto gene em is, het hulle
besluit hulle wit bietjie stemmiger Iyk en hier sien u die
resultaat. V.I.fl.r. staan Martin Coetzee (1936 - 40), £Ina
Kleynhans (1944 - 46), Andries Esterhuyse (1945 - 47),
Grace van der Merwe (1938 - 40), Dirk Wiid (1945). Susan
Vosloo (1938 - 1940) en Nick de Klerk (1946 - 1948).

Die Entrepreneurskap en Nuwe
Ondernemingskursus (ENV) is
vanjaar die eerste keer deur die Nagraadse Bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch aangebied.
In ooreenstemming met die trotse
tradisie van die U.S. wat betref die
ontwikkeling van nuwe idees, nuwe
kursusse en nuwe bydraes tot 'n
veranderende Suid-Afrika, was die
ENV-kursus die eerste in sy soort in
die land en is besonder goed ontvang.
Een van die probleme van 'n sakeskool - en dit is nie net tot Stellenbosch beperk nie - is om enersyds te
voldoen aan die eise van die handel
en .nywerheid in die sin dat gegradueerdes praktiese mense moet wees wat
onmiddellik 'n bydrae op gevorderde
vlak moet kan lewer wanneer hulle na
hulle opleiding 'n werk aanvaar. Andersyds moet sorg gedra word dat
studente van die sakewereld ook voldoen aan die akademiese vereistes van
die kursus wat ooreenstem met die

deur

Arminius Archer

feit ook 'n salaris van R 13 000 per jaar
sou moes vervang (wat geen maklike
taak in die huidige ekonomiese klimaat is nie) moes hy 'n plan maak.
Die oplossing vir sy probleem was om
as middelman - d.i. letterlik wat die
woord "entrepreneur" beteken - op
te tree tussen die nywerheid aan die
een kant wat graag navorsing wil ge-

idees bespreek, talle oproepe gemaak,
marknavorsing onderneem, en vele
besprekings tot laat in die nag gevoer
is, het hulle vasgestel dat daar plek
in die mark was vir 'n produk wat
daagliks gebruik word deur die huisvrou en hulle het vasgestel dat 60%
daarvan ingevoer word. Dit, het hulle
besluit is verkeerd, nie alleen vir SuidAfrika wat probleme met sy betalingsbalans het nie, maar ook vir die huisvrou. Vir hulle doel het hulle egter
gemeen, is dit in die kol!
Gevolglik het hulle onderhandelings aangeknoop met instansies in
een van die tuislande waar hulle 'n
fabriek wou oprig. Ten spyte van
goeie vordering, 'n akaderniese verslag van hoogstaande gehalte en 'n
lening van RIOO 000 van die Desentralisasieraad wat in beginsel toegestaan is, is daar nog talle probleme
wat uitgestryk moet word.
Heelwat aandag en tyd word deur
die personeel van die Bestuurskool

ENTREPRENEURSKAPNUWIGHEID AAN U.S.
van 'n Universiteit wat gewoond is
daaraan om hoe standaarde te stel en
'n meestersgraad toeken wat in aile
opsigte die ekwivalent van ander
meestersgrade is.
Die studente by die Bestuurskool
werk hard, hulle werk onder kwaai
druk en die akademiese jaar is langer
as normaalweg. Die meerderheid is
in hulle laat twintiger- of vroee dertigerjare en hulle moes heelwat prys
gee om verder te kan studeer. Diegene
wat nie voltyds studeer nie, bestee
drie jaar om die graad M.B.A. op 'n
deeltydse basis te voltooi. En dit is
miskien juis hierdie mense wat die
meeste moet opofTer. Drie jaar lank
het hulle aan die een kant die verantwoordelikheid van 'n werk in die
sakewereld en terselfdertyd moet hulle
tred hou met die akademiese vereistes van die Bestuurskool. Eers in
hulle derde jaar word hulle toegelaat
tot die ENV-kursus as keuserigting.
Een so 'n student het na jare se
geswoeg sy akademiese kwaliflkasies
met behulp van lenings verwerf en toe
besluit dat die tyd ryp was vir die
praktiese toepassing van sy idees.
Omdat hy egter oor geen fondse beskik het nie, en hy bo en behalwe die

bruik om geld te maak, en die akademikus aan die ander kant wat probleme ondervind om sy idees aan die
nywerheid te bemark. Die student het
deur die jare goeie kontakte opgebou
met akademici en was dus in staat
om wetenskaplike en nywerheidsnavorsing wat op Stellenbosch en ander
universiteite onderneem is, bymekaar
te bring en dit in die praktyk toe te pas.
Gevolglik het hy 'n maatskappy gestig wat optree as middelman tussen
die wetenskaplike aan die een kant en
die sakeman aan die ander kant.
Die vermelde geval klink miskien
redelik maklik maar nie een van die
studente het die ENV-kursus maklik
gevind nie. Mense van buite wat toegelaat is om vir die kursus in te skryf,
moes aan streng toelatingsvereistes
voldoen. Die kursus het in Mei vanjaar begin toe studente met 'n verskeidenheid idees begin "rondspeel"
het, weI wetende dat hulle teen 28
September 'n voorstel vir 'n nuwe
onderneming moes voorle wat voldoen aan die eise en ondersoeke deur
praktiese sakemanne, bankiers en akademici wat as beoordelaars optree.
Twee studente het besluit om 'n
vennootskap te sluit. Nadat heelwat

afgestaan aan private konsultasie met
studente oor hulle projekte. Dit geskied baie vertroulik. 'n Wereldoutoriteit op die gebied van entrepreneurskap, prof. Albert Shapero van die
Universiteit van Austin in Texas, wat
op Stellenbosch besoek afgele het
tydens 'n lesingtoer, het oor een van
die projekte wat na sy mening nie
goed genoeg deurdag was nie, gese:
"I get this vision of massive crates
arriving, a folder of German drawings
and some kind of 'technical chap'
scratching his head over an EnglishGerman dictionary".
Die algemene benadering van die
kursus is prakties en insgelyks akademies. Maar dit het sy eie unieke
karaktertrekke en dit is waarom die
kursus net een keer per jaar aangebied
kan word. Dit behels private konsultasies in 'n kantoor - nie lesings
in 'n vol lesingsaal nie. Absolute
vertroulikheid is belangrik vir so 'n
kursus. Baie entrepreneurs- wil nie
aan hulle toekomstige mededingers
'n aanduiding gee of hulle beplan om
die bedryf te betree nie. Dit is waarom
geen student se naam genoem word
nie, want in 'n stadium kan die idee
werklikheid word.
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KWEEKSKOOL KRY
,PROF. TOBIE'
SE BOEKERY

Prof. Hanekom met die
"Catholick Memory-Boeck
Der Gereformeerde ". Hy kyk
hier na die boodskap wat
die skrywer in sy eie
handskrif voor in geskryf
het toe hy die eksemplaar in
1661 aan die twee dogters
van een van sy vriende
geskenk het.
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" D it

was my werkwinkel. Hier
het ek gelewe. Ek het presies
geweet waar elke boek se plek

was".
In die studeerkamer van sy huis in
Mostertsdrift, Stellenbosch, gesels
prof. T. N. Hanekom, afgetrede hoogleraar in Teologie, oor daardie belangrike deel van sy bestaan wat nou
Kweekskool toe verskuif is: sy duisende boeke.
Prof. Hanekom was 17 jaar dosent
in kerkgeskiedenis en kerkreg op Stellenbosch. Na sy aftrede aan die einde
van verlede jaar is sy waardevolle
boekery deur die Universiteit vir die
Kweekskoolbiblioteek bekom.
Reeds as student in die depressiejare van die 1930's het die jong Tobie
Hanekom begin om sy boeke bymekaar te maak. Hy het 'n groot deel van
die versameling deur die jare uit die
buiteland uit hierheen saamgebring.
In Europa, waar hy in 1935 en 1936
onder prof. H. H. Kuyper die doktorale eksamen in kerkgeskiedenis en
kerkreg aan die Vrije Universiteit van
Amsterdam afgele het, het hy met
skaars, swaarverdiende studentepennies die broodnodige boeke oor sy
vakgebied gekoop.
Gedurende die volgende vier dekades het hy telkens weer in Nederland,
Duitsland, Frankryk, Brittanje en ander lande boeke aangekoop. "Ek moes
net baie van hierdie boeke koop, omdat dit nie in Suid-Afrika verkrygbaar
was nie," se prof. Hanekom.
Van die boeke is meer as drie eeue
oud. Een daarvan is die Catholick
Memory-Boeck Der Gereformeerde
gefelt tegen het Rooms-MemoryBoeck der Paus-gesinde, waarin die
skrywer, Petrus Cabeljou, in sy eie
sierlike handskrif voor in 'n boodskap
geskryf het vir die twee dames, dogters van 'n vriend van hom, aan wie
hy die eksemplaar geskenk het-in
dieselfde jaar waarin die boek verskyn het, 1661.

van 'n reisbeskrywing deur ene Jacob
Haafner, 'n vroee besoeker aan die
Kaap. Prof. Hanekom wou dus graag
die eerste deel, uitgegee in 1766, ook
bekom. Uiteindelik bet hy dit ook
opgespoor-in Den Haag, in 1958,
meer as 20 jaar nadat hy die boek se
maat gekry het!
'n Groot deel van die versameling
bestaan uit duisende pamflette, brosjures en ander soortgelyke materiaalwaarvan hy baie as fotokopiee uit
Europese biblioteke saamgebring het.
Prof. Hanekom beklemtoon dat hy
die versameling funksionee! opgebou het. So is reisverhale versamel
as bronne van die kerkgeskiedenis.
Dieselfde geld vir, byvoorbee!d, die
groot versame!ing ou gesangbundels,
of die boeke oor argitekteur, of filosofie, of letterkunde (daar is onder meer
'n volledige versameling van die 18eeeuse Engelse digter William Cowper\
se werke).
Boeke en pamflette oor die kerkreg en geskiedenis (algemene geskiedenis, algemene kerkgeskiedenis en,
vera I, Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis) vorm die grootste dee! van die
versame!ing.
Teen drie hele mure van sy ruim,
gesellige studeerkamer het die rakke
vol boeke dakhoogte gestaan. Hier,
tussen die "gereedskap" in sy "werkwinkel", het hy ure saam met sy
studente deurgebring.
"Met een doktorale student het
ek boekgehou-hy was omtrent 50
keer hier, vir besoeke van ongeveer
twee uur elk," se prof. Hanekom.
Baie van sy boeke en pamflette was
nerens anders verkrygbaar nie, en dan

moes hy dit aan sy studente leen.
Een keer was tot 260 boeke gelyktydig
uitgeleen.
Prof. Hanekom was die promotor
vir verskeie studente wie se doktorale
proefskrifte vandag as gepubliseerde
werke op talk boekrakke pryk-teoloe soos prof. P. B. van der Watt van
die U niversiteit van Pretoria, dr. E.
P. J. Kleynhans, moderator van die
Vrystaatse sinode van die N.G. Kerk,
en dr. J. P. qaasen, skrywer van die
gepubliseerde doktorale verhandeling
Die Sieketroosters in Suid-Afrika,
1652-1866.
'prof. Tobie"-soos sy studente hom
geken het-het altesaam 37 jaar
tussen die Maties gewerk. Hy was
studenteleraar in die Eikestad vanaf
1937 tot 1942 en daarna medeleraar
van die Stellenbosse Moedergemeente
tot 1946. In 1960 het hy teruggekeer as
Kweekskooldosent. Hy was hoogleraar in Ekklosiologie (kerkgeskiedenis en kerkreg) en was ook dekaan
van die fakulteit Teologie.
Die waardige heer met sy fyn humorsin was baie gewild onder sy
studente. Hy erken self hy het graag
vir hulle moeite gedoen en hulle gehelp met hulle studies, want '''n professor het niks anders nie-studente
is ai wat hy het. "

Prof. Hanekom by sy lessenaar in die
studeerkamer van sy huis in
Mostertsdrift. Die foto is geneem
voordat al sy boeke Kweekskoolbiblioteek toe verskuif is. Teen die
ander drie mure van hierdie ruim
vertrek het duisende boeke dakhoogte
gestaan.

Ook tuis het prof. Hanekom deur
diejare boeke uitgesnuffel en aangekoop. Baie daarvan is ou, kosbare
stukke Africana wat 'n beeld help
vorm van die teologiese en kerklike
geskiedenis en ontwikkeling in SuidAfrika.
As student in die dertigerjare het
hy so 'n Africanawerk in Amsterdam
raakgeloop. Die boek, Reize Naar
Bengale en Terugreize Naar Europa,
het geblyk die tweede deel te wees
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500 mense
van 35 lande
in S.A. byeen

Prof. Isabelle Nel (middel) saam met twee Amerikaanse
hoogleraars, prof. Muriel Sloan (links) van Madison in
Wisconsin en prof. Marge Souder van Champagne-Urbana
in Illinois, wat ook die kongres bygewoon en in die week voor
die aanvang daarvan lesings oor navorsing in die departement
L. O. gelewer het. Hulle was tydens hulle verblyf prof. Nel
se gaste. Die foto is in die indrukwekkende tuin van Prof. Nel
se woning op Stellenbosch geneem. Die "kereltjie" op die
voorgrond is 'n blou kraanvoel en hy heet Pik. Oor sy van is
daar glo onduidelikheid ...

Met sulke glimlaggies kan geen kongres
ooit skeef loop nie. Die studente van die
departement L. O. het as gasvrouens
opgetree in die tyd wat afgevaardigdes
op Stellenbosch was. Soos op die foto
gesien kan word, is vir die geleentheid 'n
spesiale drag ontwerp. Die personeellede van die departement L. O. op die
foto is prof. Isabelle Nel (regs voor),
mev. Hantie du Toit (2e ry regs) en
mej. Corne Rossouw (3e ry regs).
Dr. Edith Katzenellenbogen staan links
voor met mev. Ingrid Ie Roux agter haar.
Mej. Margie Lightbody en dr. Beatrice
Wiid staan agter mev. Le Roux.
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Na jare se aktiewe deelname aan die werksaamhede van die
Internasionale Vereniging vir Liggaamlike Opvoeding en
Sport vir Dogters en Vroue, het die departement van
Liggaamlike Opvoedkunde aan die U.S. onlangs nog
nouer by die vereniging betrokke geraak.
Die departement het 'n reuse aandeel aan die organisasie
van die agste kongres wat onlangs in Kaapstad en
Stellenbosch gehou is, gehad. Die sekretariaat was ook
hier gesetel. Die kongres vind vierjaarliks plaas. As mens
in ag neem dat daar 500 kongresgangers was, 250 van oorsee verteenwoordigend van 35 lande, kan mens dit indink
dat die personeel van die departement L.O. en die 42
studente wat aangewys is as gasvroue'n besige tydjie agter
die rug het. Daar was ook talle oud-studente by die landswye organisasie betrokke.
Prof. Isabelle Nel as 'n vise-voorsitster van die Vereniging het as voorsitster opgetree, mev. Hantie du Toit as
kongres-sekretaresse en dr. Edith Katzenellenbogen het
die verantwoordelikheid aanvaar om 'n Suid-Afrikaanse
bydrae bestaande uit deelneemsters uit aIle rassegroepe te
organiseer. Dr. Beatrice Wiid het 'n Iesing oor die affektiewe ontwikkeling van die kind deur middel van liggaamlike opvoeding gegee, en mej. Margaret Lightbody oor die
groei van dogters. Ander personeellede, naarnlik mej.
Corne Rossouw en mev. Ingrid Ie Roux, was voorsitsters
van komitees.

L.O."-vroue speel
•
groot rol In.
wereldkongres
Die program het dan ook 'n besoek aan die Universiteit
ingesluit. 'n Spesiale praktiese sessie oor vorme van
basketbalspele en klein kinderspele van verskillende lande
is in die D.F. Malan-gedenksentrum aangebied. Matiestudente was hier verantwoordelik om onder bevel van
oorsese dosente die spele te demonstreer.
Voor en na die kongres het verskeie oorsese besoekers
by verskillende universiteite Iesings gegee. Stellenbosch
was gelukkig om vir twee weke die dienste van prof.
Muriel Sloan (Wisconsin, V.S.A.) en prof. Marge Souder
(Illinois, V.S.A.) te bekom. Albei is spesialste op die
gebied van perseptueel-motoriese aspekte.
Die dag na die kongres is 'n internasionale seminaar op
Stellenbosch gehou. Die hoofspreker was prof. Wayne
van Huss (Michigan, V.S.A.). Ander sprekers het oorsese
kongresgangers sowel as Suid-Afrikaners van ander Universiteite ingesluit.
Die Rektor en mev. de Villiers het as gasheer en gasvrou
opgetree by 'n spesiale onthaal wat deur die departement
Ontwikkeling aangebied is.

Regs bo: Studente van die departement
Liggaamlike Opvoedkunde het onder
leiding van oorsese afgevaardigdes
demonstrasies van verskillende soorte
speletjies in die D.F. Malan-gedenksentrum gelewer. Hier word basketbal
en die verskillende vorme van die spel
gespeel.

Regs: Die U.S. se Rektor, prof. Jannie de
Villiers, verwelkom afgevaardigdes op
Stellenbosch. Hier groet hy mev. Hedi
Moser van Oostenryk. Aan sy regterkant
staan mev. Chiyoe Matsumoto van
Japan en die vrou links - haar gesig is
gedeeltelik verberg agter prof. Isabelle
Nel - is mev. Ruth Dagan van Israel.
Die Rektor se vrou, mev. Geraldine de
Villiers, verskyn regs op die foto.
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Heloise Davis was coached by Mr
Jaroslav Houba for many years.
Under his guidance she won the
Free State women's singles when
she was only 14 - a title she thereafter successfully defended several
times. At the time she was rated as
the top junior in the country. After
taking a B.A. in Journalism at
Potchefstroom University she
worked as a news reporter for the
S.A.B.C. and later on the sports
desk ofthe Pretoria morning daily,
Oggendblad. She now lives in
Somerset West, and has most of
her time taken up by twins, a boy
and a girl, aged two.
Jaroslav Houba, that grand old gent
of tennis at the University of Stellenbosch and a man who probably
ranks among the finest coaches the
game has ever known, has decided to
call it a day.
He recently celebrated his 70th
birthday and will retire as tennis coach
of the Maties at the end of December.
"I've reached the proverbial age of
three score years and ten and now I
must make place for a younger man,"
he says, flashing the smile that invariably reminds a woman of actor
Cary Grant. Because Jaroslav Houba,
like Cary Grant, is a man who positively doesn't look his age. He may, at
times, have a slight hunch about his

MR HOUBA SAYS
GOODBYE
by

HeloIse Davis

shoulders but otherwise the bounce in
his walk, the keen sparkle in the eye
and the smile - especially the smile is still ever present as it was many,
many years ago when he represented
his fatherland, Czechoslovakia, at tennis and later coached the Czech and
Norwegian Davis Cup teams.
Jaroslav Houba's mastery as a tennis coach has been widely acknowledged. In fact, many consider him one
of the greatest coaches since World
War II - a claim supported by his
acute tennis brain, flawless training
techniques and extraordinary temperament.
At Stellenbosch he has made indelible contributions to the game and

Mr Houba (on the extreme left) is seen here with a group of players during the Houba
Tennis Camp at Stellenbosch in 1966. Andrew Pattison (second from right) is a Matie
Old Boy who was coached by Mr Houba - today he is a world-renowned player.
The girl on his left. Daphne Botha (they have since married) represented Free State and
Rhodesia. Richard Jooste, next to Pattison, is a current Western Province player.
The girl fourth from the right (at that stage she was Heloise Burger) is the writer of this
article. She later represented Free State, Western Transvaal and Northern Transvaal.
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his achievements as a coach remain
outstanding. In the 12 years he has
been with the Maties, his coaching
skill has taken them right to the top in
the amateur ranks. Under his guidance they have become one of the
strongest clubs in the country and
have dominated university tournaments during the past decade.
Since Mr Houba was appointed
full-time coach of the Maties in 1966
there has emerged from this club three
Springboks, 24 provincial and 18
Protea (the name of the S.A. Universities team) players as well as
several Western Province champions.
During the past eleven years Matie
teams have dominated the Western
Province tennis leagues and have won
most of the annual South African
University tournaments. Moreover,
his calibre as a coach is underlined
when taking into account that universities in the bigger centres such as
Johannesburg and Pretoria, where
weather conditions are more suited to
tennis, are virtually always thrashed
by the Maties in the annual tournament.
Jaroslav Houba decided to bid farewell to his fatherland, Czechoslovakia, shortly after it fell victim to a
Communist coup in 1948. Before
emigrating to South Africa in the
early fifties he had already, in a short
space of time, made his mark in
Europe as a coach of international
repute. Besides coaching the Czech
and the Norwegian Davis Cup teams,
the latter he coached after leaving
Czechoslovakia, he was also the man
behind the legendary Jaroslav Drobny.
Drobny was a Wimbledon champion·and even in the present day he is
still regarded as one of the all-time

"In my 0plDlon Jaroslav
Houba is the most knowledgeable tennis expert in the world
- a very honest man with
durable enthusiasm and he will
be a great asset to any player
anywhere . .. " JAROSLAV
DROBNY, former Wimbledon singles champion.

tennis greats. The Centre Court at
Wimbledon has never offered greater
theatre than the third-round match
between Drobny and the American,
Budge Patty, in 1953. For a gruelling
4i hours they fought a pitched battle
which Drobny eventually won 8-6,
16-18,3-6,8-6, 12-10, after being six
times within a stroke ofdefeat. As they
left the court, unable to speak, spectators rose in their thousands to offer
them an amazing unbroken fiveminute round of applause.
It was through none other than Dr
Danie Craven, director of Sport at
the University of Stellenbosch, that
Jaroslav Houba was secured as "Matie
property". Dr Craven, as absolute
genius when it comes to spotting a
talented sportsman, needed only one
look to realise that the Czech's immense coaching capabilities. Doc also
knew he had to act swiftly before he
was forestalled and consequently Jaroslav Houba was appointed full-time
tennis coach of the Maties in January
1966.
It was at this stage that it was my
good fortune to be coached by Mr
Houba for the first time. I, as a 12year-old, had just been chosen for the
Free State junior side - and he was to
prepare us for the S.A. Junior tournament in Johannesburg.
As a coach Mr Houba has an
. amazing knack with young players
and he always manages to convey
successfully to his pupils his unique
interpretations of the game. So it then
happened that after only a few hours
of instruction from this immense enthusiast and student of tennis I, for
the first time, came to realise one of the
most important - and imperative basic rules of tennis. This was that a

Mr Houba (left) and the great Jaroslav Drobny - a picture taken in Prague before
World War II. Even to this day Drobny admits that Mr Houba taught him all he knows
of tennis. He was also a member of the Czech team, coached by Mr Houba, who in
1947 won the European Zone of the Davis Cup for the first time ever. Drobny at
present lives in London.

top class player's ultimate aim should
be to control events on a tennis court
instead of being at the mercy of them.
In the years that followed I regularly
attended the famous Houba Tennis
Camps during school vacations at
Stellenbosch. And it was Mr Houba's
coaching that enabled me to notch
up a few good "wins".
I remember too well how, during
instruction periods, he repeatedly
reminded us that it was imperative for
a good tennis player to develop the socalled "killer instinct". "This is vital,"
he used to say, "it won't help you to
try and be too nice to your opponent,
That's not going to win the match for
you." (Anyone who has seen players
like Billie Jean King, Margaret Court
or Chris Evert demolish an opponent
will know what Mr Houba means.)
Mr Houba has always been a firm
believer in the multiplicity of styles.
"Whether a player strokes the ball,
whips or lashes at it or grips the racket
with both hands, there is nothing
orthodox about the game - the only
orthodox thing is the naturalness of a
champion's play."
Fortunately for the University of
Stellenbosch Mr Houba's retirement
as coach does not mean farewell but
merely goodbye.
He will still be around to plan the
entrenchment of the recently estab-

lished Tennis institute at the University and to direct the organising of
the Houba Tennis Camps which are
held during school holidays at Stellenbosch.
For Jaroslav Houba the establishment of a Tennis institute at the University of Stellenbosch has been the
realisation of a life-long ambition.
Twice in the past this ambition was
thwarted, once by the German occupation of Czechoslovakia during World
War II and again in 1948 when a
Russian-backed coup in that country
forced the government of President
Benes out of office and resulted in Mr
Houba emigrating to South Africa.
At Stellenbosch the idea of a Tennis
institute was mooted in 1967 by Mr
Houba. The idea was approved in
principle by the University's Sports
Committee in 1972 and became a
reality when the constitution of the
institute was accepted by the Council
of the University last year. It will be
controlled by an executive committee
of Mr Houba (chairman), Mr Philip
S6derland, Mr Jaroslav Houba (jun)
and Dr Danie Craven in his capacity
as Director of Sport.
"Since the establishment of the
Tennis institute a few months ago we
haven't really had much time to get it
off the ground properly. But now I
hope we will be able to get cracking",
Mr Houba said.
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Fortunately it's not farewell

Cliff Drysdale. undoubtedly one of the best tennis players South Africa has ever
produced. was also coached by Mr Houba. In this picture. taken at Stellenbosch
during the late sixties. Drysdale is seen practising his forearm under the watchful eye of
the expert.

ERESKULD IS
Die lojaliteit van Oud-Maties wat onthou het om hulle
Alma Mater in hul testament te vermeld, het vanjaar
reeds 'n bed rag van Rl,6 miljoen opgelewer, en dit sluit
glad nie eers bemakings van waardevolle versamelings
van kunsskatte, eiendomme, e.d.m. in nie. Die kom in 'n
latere stadium na die U.S.
"Bemakings, van watter aard ookal, bly steeds belangrik vir die Universiteit van Stellenbosch, II se mm.
Andries Esterhuyse, adjunk-direkteur van Ontwikkeling.
Hy beywer hom in die besonder om die bron van inkomste vir die U.S. uit te bou.
Mnr. Esterhuyse wys daarop dat die afgelope jaar se
bemakings groot en klein bedrae insluit. '''n Bekende
Oud-Matie van Transvaal- hy wil nie sy naam vermeld
he nie - het Stellenbosch onlangs op uitnodiging van ons
departement besoek. Sy testament is iller gefinaliseer en
die bedrag betrokke, kan maklik sowat R 1,3 miljoen
beloop. Vir sulke lojaliteit en grootmoedigheid teenoor
die Alma Mater het die Universiteit hoe waardering. En
illerdie testateur sien sy bemaking as die 'terugploeg' van
dit wat by as student van die U.S. ontvang het. II
Die U.S. bet die afgelope tyd voordeel getrek uit verskillende boedels, onder meer uit die van:
• wyle dr. M. H. (Mike) de Kock, gewese president van
die Suid-Afrikaanse Reserwebank, 'n trustee van die
U.S. se Eeufeestrustfonds en vader van 'n buidige
vise-president, dr. G. P. C. de Kock.
• wyle prof. W. J. (Bill) Pretorius, lid van die Raad van
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He added that South Africa's budding young sportsmen and women and more specifically those who prefer
tennis to other sports - stand to benefit
largely from this institute, the first of
its kind at a South African university.
"Its main purpose will be to provide
an authoritative source to take the
lead in influencing trends in tennis
education in South Africa. Direct
training of players will form only a
small part of our work. The main
effort will be directed towards the
presentation of a tennis training system based on the principle of 'ball
skill' as the universal prerequisite for
all ball games."
Throughout his life tennis has been
Jaroslav Houba's greatest love - a
love which in recent years was shared
with the Maties. The University of
Stellenbosch shall always remember
him as a tennis coach second to nonethe best a club could ever wish for.

TAAL

.

die U.S., voorsitter van die Raad van Trustees van ons
Eeufeesfonds en 'n man wat verskeie top-poste beklee
het onder meer by Sanlam en die K. W.V. ;

• wyle prof. A. I. de M. (Avril) Malan, bekende politikus
en ekonoom en vader van die Hoof van die Weermag,
genl. Magnus Malan.
• wyle mnr. G. C. (Gassie) Theron van Stellenbosch, 'n
bekende in onderwyskringe en vader van prof. Attie
Theron, van die U.S. se fakulteit Landbou, en mev.
Danie Franzsen Chaar eggenoot is hoogleraar in
ekonomie op Stellenbosch);
• wyle Mev. R. S. (Rykie) Maree (gebore Louw), 'n
bekende inwoner van die Paarl. Haar ontslape eggenoot was 'n bekende sakeman op die dorp;
• wyle mnr. L. M. Havenga, 'n beminde persoonlikheid
van Greyton naby Swellendam waar hy baie jare opsigter van die skool was.
Mnr. Esterhuyse het weer eens daarop gewys dat
wanneer 'n persoon 'n bemaking aan die Universiteit
doen, sodanige skenking vrygestel word van boedelbelasting.
Enige persoon wat nadere besonderhede oor bemakings aan die U.S. verlang, kan met mnr. Esterhuyse
skakel op bylyn 29 by Stellenbosch 2222 of 70062. Of rig
'n brief aan: Mnr. A. J. Esterhuyse, Adjunk-direkteur,
Departement Ontwikkeling, Universiteit van SteUenbosch,
Stellenbosch 7600.

GROOT KANONNE
VIR HERFSSKOOL

Dr. B. J. Vorster

Studietoer
na Europa
Die Universiteit beplan 'n buitengewone studietoer teen die einde van
volgende jaar na Europa met prof.
Eben Meiring van die departement
Frans as leier. Besondere aandag sal
gegee word aan Frankryk, veral die
kasteelgebied. Ook stede soos Venesie
en Lucerne sal besoek word.
Prof. Meiring sal as toergids kort
lesings lewer oor die roetes wat gevolg
en die plekke wat besoek word. Toerlede kry vooraf 'n Iys van aanbevole
handboeke.
Die toerorganiseerders wil die koste
so laag moontlik hou, geriewe vir
krediet reel sodat die toer oor 24
maande afbetaal kan word; en die
groep tot hoogstens 30 lede beperk
vir 'n lekker intieme atmosfeer.
Belangstellendes kan die vorm voltooi.
Skakel Stellenbosch 2222 x79 vir nadere besonderhede.

Die Eerste Minister en Kanselier van
die Universiteit van Stellenbosch, dr.
B. J. Vorster, sal die Herfsskool van
die U.S. aanstaande jaar toespreek.
Die Herfsskool vind plaas van 28
tot 31 Maart en die hooftema is Die
Beeld van Suid-Afrika.
Die Premier sal praat oor tot watter
mate buitelandse menings in ag geneem word met die formulering van
landsbeleid.
Daar is ook verskeie ander groot
kanonne wat uitnodigings aanvaar
het om die Herfsskool toe te spreek.
Onder hulle is dr. Eschel Rhoodie,
sekretaris van Inligting, dr. Chris van
Wyk van Sen bank, prof. Piet Cilli6,
voorsitter van die direksie van die
Nasionale Pers en hoogleraar in joernalistiek aan die U.S., mm. Louis Nel,
LV vir Pretoria~Sentraal en mm. Otto
Krause, redakteur van die Financial
Gazette. Daar is ook 'n sterk moontlikheid dat twee bekende buitelandse
figure by die Herfsskool sal praat.
'n Uitnodiging is ook aan mnr. Pik
Botha, minister van Buitelandse Sake,
gerig maar teen druktyd van die uit-

gawe was dit nog nie bekend of hy wei
sal optree nie.
Ander temas van die Herfsskool
aanstaande jaar is Die rol van die
Stedelike Swartman in die Suid-Afrikaanse Ekonomie en Politiek, Die
Koste van Geneeskundige Dienste en
die Rol van Poppespel in die Ontwikkeling van die Kind.
'n Gespesialiseerde kursus oor die
doelmatige beplanning van rekenaarbenutting word in oorieg met die
werkverrigting-, evaluering- en navorsingsgroep van die departement
Rekenaarwetenskap gereel, maar deelname sal beperk wees tot mense met
voldoende agtergrond.
Die ander programme is oop vir aile
belangstellendes.
Mense wat die Herfsskool wil bywoon, sal vir individuele vooriesings
kan registreer, en die program is so
saamgestel dat al die lesings bygewoon
kan word.
Nadere besonderhede kan verkry
word deur mnr. James Swart, die
organiseerder, te skakel op bylyn 79 by
Stellenbosch 2222.

Die Organiseerder
Kamer 223
Universiteitskantoor
STELLENBOSCH 7600

Ek stel belang in die studietoer en verlang nadere besonderhede:
Naam:
Adres:

Telefoon:
Datum:

..
.

......(werk)
..

Handtekening :

..

....................... (tuis)
.
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Rektor besoek 22
universiteite en is...
Die Rektor van die Universiteit van Stellenbosch, prof.
Jannie de Villiers, het op 31 Oktober na die Republiek
teruggekeer na 'n besoek van sowat ses weke aan 22
universiteite (met satellietkampusse) in Amerika, Kanada, Brittanje, Wes-Duitsland, Frankryk en Denemarke.
Die doel van sy besoek was om te leer uit die welslae en
foute by die universiteite met die beplanning van hulle
satellietkampusse en die kennis dan toe te pas ten opsigte
van die beplanning van die U.S. se satellietkampus op
Durbanville. Hy is vergesel van sy nou, mev. Geraldine
de Villiers, en die besturende direkteur van die argitekfirma belas met die beplanning van die satellietkampus,
mnr. Gerrie Steenkamp.

te spring. Ons het in Amerika kampusse gesien wat tien
tot IS jaar gelede beplan is vir 27 000 studente en op die
oomblik is daar net sowat 10000."
Matieland: Tot watter mate was u vooraf met die universiteite wat u besoek het in verbinding, met ander woorde
wat het hulle van die planne met die U.S. se satellietkampus
geweet?
Rektor: "Ons het ons voorlopige plan ten opsigte van
ons satellietkampus in brosjurevorm opgestel en dit aan

Matieland het met die Rektor gesels oor sy besoek.
Matieland: Met u besoek nou agter die rug. wat sou u
se is die belangrikste aspek om in gedagte te hou met die
beplanning van 'n satellietkampus?
Rektor: "Een van die heel belangrikste aspekte is
oorbeplanning. Hiervan het ons talle voorbeelde gesien.
Hierdie universiteite is almal tussen 1960 en 1965 beplan
en hulle projeksies het nie in aanmerking geneem dat
daar 'n afplatting sou wees in bevolkingsaanwas nie.
'Ook het daar nie soveel studente universiteit toe gekom
as wat hulle verwag het nie. Baie meer jongmense het
glad nie meer gegaan vir tersiere opleiding nie, Of hulle
het gegaan na tegniese kolleges - maar selfs by die
kolleges was daar'n afname die afgelope jare. In Amerika
is dit die geval dat die loonverskil tussen iemand wat op
universiteit was en iemand wat nie daar was nie, baie
klein geword het, soveel so dat dit vir baie nie die moeite

al die universiteite gestuur wat ons besoek het. Ons het
hulle beplanningsafdeling gevra om dit te bestudeer en
kritiseer. Die terugvoering was baie interessant, veral
wat betref die mate waartoe geboue ge"integreer moet
word, ligging van die biblioteek, waar die koshuise moet
wees en voertuigverkeer en parkering op so 'n kampus.
By al die nuwe universiteite is daar geen voertuigverkeer
op die sentrale kampus nie, maar wat dit betref, dink ek
mens moet oppas dat die pendulum nie te ver swaai nie.
Terloops, die mense was baie be"indruk met ons planne
vir die satellietkampus op Durbanville."
Matieland: Sou use ons is nog op die regte pad wat die
beplanning van die satellietkampus betref?

werd is om universiteit toe te gaan nie. Dit is dus nou so
dat iemand met universiteitsopleiding nie noodwendig
meer verdien as 'n persoon met geen sulke opleiding nie.
Daar is ook nie meer die prestigewaarde in Amerika
aan 'n graad verbonde as wat vroeer die geval was nie.
Ek dink nie dis in Suid-Afrika die geval nie. Hier het 'n
graad nog prestigewaarde en kan jy met universiteitsopleiding meer verdien. Nog.'n faktor vir lae studentetalle in Amerika was natuurlik dat baie jong mans
universiteit toe gegaan het om die oorlog in Vietnam vry

30

Rektor: "Ons is op die regte pad veral omdat ons in
ons voorlopige beplanning pro beer om 'n taamlike
mate van integrasie van geboue te he; integrasie van
administrasie, biblioteek, lesinglokale, laboratoria en
ontspanningsgeriewe vir studente en personeel. Mens
kan natuurlik heeltemal integreer soos by. by Leithbridge in Kanada waar alles saam in een lang gebou is die onderste drie verdiepings is die koshuise. Of mens kan
die geboue naby mekaar plaas maar heeltemal apart
soos by Irvine aan die Universiteit van Kalifornie naby
Los Angeles waar al die geboue in 'n sirkel is. Die interessantste van hierdie integrasie het ons gevind by Konstanz
in Wes-Duitsland en by Odense in Denemarke waar die
biblioteek die hart vorm en waar J;l1ens van enige deel van
die universiteit toegang het tot die biblioteek - die biblioteek is soos 'n seekat. Ons sal weer moet dink of ons

biblioteek 'n aparte gebou gaan wees of nie. AI die nuwe
kampusse het 'n looptydperk van tien minute van die
een punt van die kampus na die ander."
Matieland: Ons satellietkampus op Durbanl'ille sal.
vo/gens die groei van die Universiteit, infa es gebou Hwd
- wat het u ten opsigte hiervan lI'ysgeword?
Rektor: "Ons het geleer dat daar reeds in die eerste
fase in al die behoeftes voorsien moet word. Oit is nou
ten opsigte van administrasie, biblioteek, laboratoria,
kantore, lesingsale en ontspanningsgeriewe. Oit kan gebeur dat as een van hierdie elemente eers vir 'n latere
fase beplan word, en geld opraak, jy sonder 'n biblioteek
sit soos wat ons weI by een van die oorsese universiteite
gevind het. Ons het ook een universiteit gesien wat nie
'n behoorlike ingang gehad het nie - dit was vir 'n latere
fase beplan en toe is daar meteens nie fondse nie. AI
hierdie elemente moet dus in die eerste fase wees, maar
nou moet hulle nie te groot wees nie. Ous moet daar
klein beplan word, maar s6 dat wanneer jy wil uitbrei,

dit weI gedoen kan word. En dis natuurlik waar die
groot uitdaging vir die argitek Ie. Nou-ja, hier was nog
'n voordeel van die besoek. Mnr. Steenkamp was saam,
en hy kon self sien hoe plooibaar die verskillende vorms
van 'n ge'integreerde kampus is. AI die mense wat ons by
hierdie 22 universiteite besoek het, was bereid om hulle
foute aan ons uit te wys. Hulle was nie skaam daaroor
nie. Die beplanning by Durbanville sal so wees dat dit
plooibaar is en as kapitaal beskikbaar is, sal die kampus
in 1981 sy eerste studente kan huisves."
Matieland: Hoe sal sake by ons satellietkampus aan
die begin funksioneer lI'at betref dosente en administrasie?
Rektor: "Ons dosente sal aanvanklik heen en weer
beweeg tussen die satelliet en die moederkampus soos
op die oomblik die geval is met ons buitemuurs vir
handel en administrasie. amate ontwikkeling plaasvind, sal daar 'n kern van dosente aangestel word wat
hoofsaaklik net op Ourbanville klasgee, hulle al hulle
eie kantore he - aan die begin sal dosente kantore moet
deel- maar niks sal verhoed dat hulle by. gevra sal word
om op Stellenbosch ook klas te gee nie. Oit is v09rdelig
om wisselwerking te he, veral met gespesialiseerde mense,

en sodoende word koste ook bespaar. Ons het reeds
besluit dat wat die administrasie betref, daar in 'n vroee
stadium reeds 'n vise-rektor en minstens 'n adjunkregistrateur sal wees, en soos sake ontwikkel sal hulle
natuurlik hul personeel aanvul."
Matieland: U het u besoek aan die Scarborough sate/lietkampus van die Universiteit van Toronto afgestel.
Vertel ons meer daarvan.
Rektor: "Ons is oral gul ontvang. atuurlik is daar
gesels oor Suid-Afrika, maar die mense se benadering
was 'vertel ons wat gebeur in Suid-Afrika'. erens was
enigiemand aggressief nie. Almal is baie ge'interesseerd
in Suid-Afrika. Op TV en in die koerante is Suid-Afrika
groot nuus in die buiteland. Ongeveer teen die middel
van ons reis het ons die Universiteit van Toronto aangedoen met sy twee satellietkampusse, Erindale College
en Scarborough College. Ons was die oggend by Erindale College, waar ons uitstekend ontvang is, en die middag by die moederkampus in Toronto. Wat ons nie
geweet het nie, is dat studente by die President (die
Rektor) se kantoor ingestorm en aangevoer het dat
hulle universiteit apartheid onderskryf deur ons daar toe
te laat. Oaar was ook 'n protesoptog in die strate maar
ons was nie daarvan bewus nie. Oie aand het die prinsipale van Scarborough College, dr. Joan Foley, my geskakel en gese die Raad van die universiteit het die saak
(ons besoek) bespreek en keur dit nie goed nie. Ook het
sy gese daar word proteste verwag. ogtans wit sy he dat
ons moet kom. Ek het besef sy tree teen die wense van
haar Raad en studente op en om haar verleentheid te
bespaar, het ek toe ons besoek afgelas. Sy se toe vir my
sy is baie spyt en dat alles die skuld is van 'n paar SuidAfrikaners aan die Universiteit wat jare gelede na
Kanada ge-emigreer het. Ek het haar toe vertel van die
veranderinge in S.A. en ook aan die U.S. waarvan hierdie mense klaarblyklik nie bewus is nie. Met my terugkeer was hier 'n brief van dr. Foley waarin yonder
meer se, en ek haal aan: 'I wa pleased to learn of the
changes in policy at Stellenbosch which you described
to me. I only regret that it was not possible to dis u
these and other matters more fully, to our mutual benefit
and improved understanding.'
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Dud-Maties
Adresse Asseb/ief
Die Universiteit van Stellenbosch wil graag kontak met aile
Oud-Maties behou. Indien uself, of 'n ander Oud-Matie van
wie u weet, nog nie Malielalld kry nie, salons dit waardeer
as u onderstaande vorm sal invul en dit aan die redakteur
sal stuur.
ORUKSKRIF ASSEBLIEF
Knip /lit ell stuur asseblief aall
Die Redakte/lr
Matieland
Ulliversiteit van Stellenbosch
STELLENBOSCH
Van:
Voorname:

.

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

..

Nooiensvan:
My ou adres vir Matieland is:

My nuwe adres vir Matieland is:

..

Telefoon:
My nuwe betrekking is:

Telefoon:

..

..

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

Nadere besonderhede (prestasies, ens.):

TWEE NUWE
KURSUSSE
Die Raad van die U.S. het twee nuwe kursusse goedgekeur wat aanstaande jaar die eerste keer op
Stellenbosch aangebied sal word. Hulle is 'n vierjarige
kursus in die ingenieurswese wat sal lei tot die graad
B.Sc.Ing. en 'n eenjarige kursus in Tswana - 19. sal in die
departement Bantoetale aangebied word.
Studente sal van aanstaande jaar af vir die nuwe ingenieurskursus kan inskryf met die rigtings siviele ingenieurswese, chemiese ingenieurswese, chemiese ingenieurswese (ekstraktiewe metallurgie), meganiese ingenieurswese en elektroniese ingenieurswese.
'n Vierjarige kursus vir die graad B.Sc.Ing. in die
elektroniese rigting, asook 'n eenjarige Honneurs-B.Sc.kursus wat daarop volg, bestaan reeds aan die U niversiteit.
Die nuwe B.Sc.Ing.-kursus sal lei tot 'n eenjarige
Honneurs-B.Sc.-kursus in al die rigtings.
Die vyfjarige ge'integreerde Honneurs-B.lng.-kursus,
sowel as die vyfjarige B.Ing.-kursus - albei in al die
rigtings - en die kursus vir die Nasionale Diploma in
Ingenieurswese sal nog bly voortbestaan.
Tswana is die taal van die grootste swart bevolkingsgroep wat binne blanke gebied in Suid-Afrika woon.
Die nuwe kursus in Tswana is betekenisvol in die lig
daarvan dat Bophuthatswana op 6 Desember vanjaar
onafbanklik word en die eise wat die verwikkeling aan die
verhouding tussen volkere binne en buite Suid-Afrika sal
stel. Dit is ook Botswana se amptelike taal.
Die sensusopname van 1970 het daarop gedui dat meer
as 'n miljoen Tswanasprekendes in blanke gebied woonagtig was - in daardie stadium was daar maar net 'n
rapsie oor die 600 duisend in Bophuthatswana self.
Bophuthatswana grens aan die digbevolkste nywerheidsentra in Suid-Afrika en dit onderstreep voorts die feit
dat Tswana een van die belangrikste "kontaktale" is.
'n Kennis van Tswana vir 'n persoon wat na afstudering
in Noordwes-Kaap gaan werk, sal van groot nut wees
want dit is tradisioneel 'n Tswanasprekende gebied waar
blank en swart in toenemende maat met mekaar in aanraking kom weens die nywerheidsuitbreiding (bv. by
Sishen) in die geweste.
Tswana word ook van aanstaande jaar af as yak in die
laerskole in Kaapland aangebied en sal ook later in hoerskole doseer word. Van 1978 afbied die U.S. toekomstige
onderwysers dus die geleentheid om Tswana op skool te
kan doseer.
Tswana word in Kaapland gepraat so ver suid as Britstown, Victoria-Wes en ook vanaf Upington, Sishen,
Kuruman, Postmasburg, Griekwastad, Prieska, Douglas,
Niekerkshoop tot Mafeking. Baie studente van die U.S.
kom uit die streke en as yak behoort Tswana redelik
gewild te wees.

.

Die Raad van die U.S. het ook goedgekeur dat SuidSotho II en III as hoofvak vir die graad B.A. mi die eenjarige kursus in Tswana gevolg kan word.
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Dr. C. F. A/bertyn (midde/) ontvang hier Dee/ 10 van die Ensik/opedie van die Were/d, van mnr. Jan J. van Rooyen,
hoofredakteur van die Ensik/opedie. Links staan prof. H. B. Thom, een van die direkteure van die uitgewersmaatskappy.

Oud-Matie se
tweede eerste
Die grootste werk wat nog in Afrikaans verskyn het, is
verlede maand stilweg voltooi, toe die laaste deel
van die tiendelige stel boeke, Ensiklopedie van die Wereld,
verskyn het en daar begin is met die uitstuur daarvan aan
die duisende huisgesinne wat sedert die verskyning van
deel I daarop ingeteken het.
Hierdie eerste algemene ensiklopedie in die Afrikaanse
taal, deur dr. C. R. Swart, gewese Staatspresident, 'n
lewende monument vir Afrikaans genoem, is die vrug
van die ondernemingsgees van 'n Oud-Matie, dr. C. F.
Albertyn, baanbreker op die gebied van stelle opvoedkundige boeke in Afrikaans. Sestien jaar gelede het hy sy
eie uitgewersmaatskappy gestig, wat reeds vyf stelle boeke
voortgebring het.
Die Ensiklopedie van die Wereld is die jongste en
grootste werk van die Albertyn-uitgewery, met bestuursen redaksionele hoofkantoor in die Andmargebou op
Stellenbosch. Die publikasie is vir dr. Albertyn as't ware
die tweede eerste: in 1935 het hy aan die Universiteit van
Stellenbosch die eerste Ph.D.-graad in sosiologie in SuidAfrika behaal, en nou het hy die eerste algemene wereldensiklopedie vir Suid-Afrika beskikbaar gestel.
Met hom in sy direksie dien onder meer daardie voorste
Oud-Matie, prof. H. B. Thorn, eertydse Rektor en tans
president van die Konvokasie. Die besturende direkteur
van die maatskappy en hoofredakteur van die Ensiklopedie van die Wereld, mm. Jan van Rooyen, is ook 'n

Oud-Matie. Sowel dr. Albertyn as mm. Van Rooyen wlis
ook studente van die Universiteit van Suid-Afrika.
Die Ensiklopedie van die Wereld tel onder sy sowat 650
Suid-Afrikaanse medewerkers talle dosente van die Universiteit van Stellenbosch en elke ander universiteit in
ons land; skrywers van artikels kom voorts uit baie
departemente en instansies uit die open bare en private
sektor, van verenigings en van individue.
Onder leiding van die interne en adviserende redaksies
het die gesaghebbende medewerkers van die grondbron,
die Nederlandse Winkler Prins-ensiklopediee, gebruik
gemaak en waar nodig die Suid-Afrikaanse aspek bygewerk. Sodoende is die ensiklopedie as 'n bodemgerigte
naslaanwerk saamgestel, geskryf net deur deskundiges.
Die redaksies het streng en uitvoerige kontrole oor feite
uitgeoefen aan die hand van bronne van wereldstandaard,
en die drukwerk is ook van wereldgehalte.
In 'n inligtingsbrosjure se die uitgewer dat ons land baie
ver gevorder het op elke terrein van die boek, maar die
vernaamste naslaanwerk, 'n algemene wereldensiklopedie,
het nog ontbreek. Nou is in hierdie publikasie saamgevat
die talent van ons geleerdes, denkers en skrywers op elke
gebied van die kennis van die wetenskap en word dit tot
beskikking gestel van die soeker na kennis. Suid-Afrika het
die kenners, talle van hulle internasionaal beroemd, en
hulle tel onder die medewerkers van die Ensiklopedie van
die Wereld.
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Energie oit see
Die grootskaalse opwekking van energie uit die beweging van die see is een van die onderwerpe wat groot
voorrang sal geniet in 'n nuwe navorsingsprojek wat
binnekort deur die fakulteit Ingenieurswese aan die
Universiteit van Stellenbosch aangepak word.
Die Rektor van die Universiteit, prof. J. N. de
Villiers, het bekend gemaak dat 'n navorsingsleerstoel
in oseaaningenieurswese geskep gaan word.
Prof. De Villiers het gese wye ondersteuning is vir die
projek beloof. "Trouens tal1e bydraes is reeds van verskeie bekende plaaslike ondernemings ontvang, en dit
is betekenisvol om daarop te let dat belangrike geldelike
hulp ook van bronne buite Suid-Afrika beskikbaar gestel
word. Hierdie weldoeners van ons Universiteit is mense
wat groot geloof het in die toekoms van Suid-Afrika."
Hy het bygevoeg dat 'n hoogleraar as direkteur aan
die hoof van die projek sal staan. "Ons hoop om in aanstelling te doen wat van 1 Februarie af sal geld. "
Aansienlike vooruitgang is die afgelope tyd in verskeie lande gemaak met navorsing in oseaaningenieurswese. Die Republiek van Suid-Afrika het sy gebiedswater tot 12 seemyl uitgebrei en sy viswater tot 200 seemy I. Dit onderstreep die behoefte aan navorsing ten
opsigte van hierdie vakgebied.

Die groot gesin Wilgenhoffers, waarvan daar ongetwyfeld minstens een in elke uithoek van ons mooi land is,
gaan aanstaande jaar weer in hulle honderde opruk na
die ou Bekfluitjie om die tuiste van hulle studentedae se
75e verjaardag op feestelike wyse te vier.
Sonop se 40e bestaansjaar word van 14 tot 16 April
gevier.
Die grootste reiinie wat Wilgenhof nog gehou het,
word vir die naweek van 31 Maart tussen die vier mure
van die "plek" gereel.
Die Vrydagaand sal daar 'n huisvergadering wees
waartydens al die gebruike wat oor 75 jaar in Wilgenhof

Oud-Maties help
Stellenbosse studentekultuur 1918-1961 is die onderwerp
waaroor mor. J. D. Froneman 'n verhandeling vir 'n
meestersgraad in die departement Afrikaanse Kultuuren Volkskunde skryf. Mor. Froneman wat by Burneweg
47, Athlonepark op Amanzimtoti woon, vra ten opsigte
hienan dringend bulp by Oud-Maties. Hy soek naarstig
na uitgawes van Die Matie sedert sy stigting tot 1952, na
die uitgawes van die Stellenbosse Student van 1959 en '60
en ook na enige ander geskrifte wat destyds op die kampus
gesirkuleer bet. Mnr. Froneman het reeds die biblioteek genader, maar die bet Die een van die vermelde publikasies
nie. Hy vra dat Oud-Maties bom asseblief moet belp en
moontlik kan die geskrlfte later aan die Carnegiebiblioteek geskenk word.
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In Brittanje blyk 'n belangrike deurbraak moontlik
te wees wat betref die opwek van krag uit golfbeweging.
Britse navorsers skat dat 'n kuslyn van 1 000 km. aan die
helfte van Brittanje se huidige kragbenodigdhede kan
voldoen.
Daar word gemeen dat Suid-Afrika se kuslyn vir die
doel ideaal is aangesien golwe meer egalig en dus ook
meer geskik is as enige plek langs die kus van Brittanje
of Europa. Daarbenewens is die Universiteit van Stellenbosch naby die see gelee en is daar gevind dat sy fakulteit Ingenieurswese besonder goed toegerus is vir die
beoogde projek. Die goed-toegeruste hidroliese laboratorium van die WNNR is ook nabygelee.
Daar sal onder meer navorsing gedoen word oor sake
soos bewaring langs die kus, die hantering van sediment
langs die kus, die oplos van knelpunte betreffende
riviermonde, vasmeerprobleme in hawens vir skepe en
seiljagte, boorondernemings ter see en die gebruik van
skeertuie vir kusvervoer.
Projekte wat onderneem word, kan bv. van belang
wees vir die Suid-Afrikaanse Vloot, die Suid-Afrikaanse
Spoorwee & Hawens, Evkom en die visnywerheid.

ontstaan, gegroei en behoue gebly het, weer uitgevoer
gaan word. Die jong manne sal leer hoe die dinge "way
back" gedoen is, en die ou manne sal sien dat die jong
manne die dinge nog steeds in die ou styl doen.
Saterdag sal oud-Wilgenhoffers die huidige inwoners
op die rugbyveld en op die gholfbaan pak.
Ou Bachelors'word ook daardie naweek tot Nasionale
Gedenkwaardigheid verklaar - iets wat vir al die manne
'n roerende plegtigheid sal wees.
Maar, die eintlike reiinie word Saterdagmiddag en
-aand in die kwod gehou as die vure aangesteek word vir
die grootste "Os in die Bos" wat Wilgenhof nog beleef
het.
Die sukses van die reiinie sal bepaal word deur die
manne wat gaan kom, en daarom wil die huidige huiskomitee elke moontlike Wilgenhoffer opspoor. OudWilgenhoffers kan bulle kant bring deur hul gedagtes
te laat gaan oor ou vriende, en die woord te versprei dat
Wilgenhof reiinie hou.
Losies vir die naweek sal in Wilgenhof en elders in
die dorp gereel word, sodra die huiskomitee weet hoevee I mense gaan kom.
Wilgenhoffers, skryf dus dadelik aan die primarius
om nadere besonderhede. Laat weet of u beplan om te
kom. Skryf aan Skip Krige, Die Laan 36, Stellenbosch
7600.
Oor Sonop se groot fees sal nadere besonderhede versterk word aan oud-Sonoppers deur mej. Elria du Toit,
Dameskosbuis Sonop, Universiteit van Stellenbosch,
Stellenbosch 7600.

Aanstellings
Prof. Lategan

Prof. Cruywagen

Prof. van Zyl

Chemiese Instituut, assessorlid van die S.A. Akademie
vir Wetenskap en Kuns, lid van die F.A.K. en sameroeper
van die interuniversitere werkgroep oor anorganiese
chemie. Hy het tieo vakkundige artikels die lig laat sien, en
is medewerker aan die Ensiklopedie van die WereId en die
S.A. Kinderensiklopedie. Hy word op 1 Januarie 1978
hoogleraar in anorganiese chemie in die plek van prof.
E. F. C. H. Rohwer wat met pensioen aftree.
Dr. Van Zyl, 37, het die grade B.A., Hons.-B.A.,
M.A. (cum laude) en D.Phil. aan die U.S. verwerf.
Nadat hy 'n ruk lank argivaris en radionuusman was,
is hy in 1966 aangestel as junior lektor aan die Universiteit. Hy het in 1974 senior lektor geword. Hy het navorsingstoekennings van die U.S., die R.G.N. en die K.W.V.
ontvang, en is onder meer lid van die S.A. Historiese
Vereniging en die Geskiedeniskomitee van die F.A.K.
Hy is ook assessorlid van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns en sekundus van die Akademie se geskiedeniskommissie.
uwe senior lektore is: dr. D. A. du Toit (dogmatologie),
adv. J. S. A. Fourie (regsgeleerdheid), mor. M. Hanekom
(didaktiek), dr. W. J. Rankin (chemiese ingenieurswese),
dr. J. A. Venter (herstellende tandheelkunde) en dr. A. J.
Vorster (anatomie). Nuwe lektore is: dr. H. P. Beukes
(ortodonsie), mnr. C. A. Kapp (didaktiek), mnr. B. W.
Smit (ekonomie), mej. M. H. McLachlan (huishoudkundel, Mev. M. Sinclair (algemene taalwetenskap), mnr.
J. P. van Rensburg (Iiggaamlike opvoedkunde) en mnr.
I. J. M. Venter (Grieks). Mnr. J. C. Thorn en mnr. M. den
Heyer is onderskeidelik aangestel as junior lektore in
Grieks en elektrotegniese ingenieurswese.

Benewens verskeie senior lektore en lektore, het die
Universiteit sedert die laaste uitgawe van Matieland ook
drie hoogleraars ryker geword. Holle is prof. B. C.
Lategan (Bybelkunde), prof. J. J. Cruywagen (anorganiese
chemie) en dr. D. J. van Zyl (geskiedenis).
Prof. Lategan, 39, seun van die bekende prof. Felix
Lategan, is op die oomblik hoof van die departement
Nuwe Testament in die fakulteit Teologie aan die
Universiteit van Wes-Kaapland.
Hy het die grade B.A. en M.A. asook die kandidaateksamen en lisensiaat in teologie met onderskeiding aan
die U.S. geslaag. Sy doktorsgraad in teologie het hy
oorsee verwerf. Van Januarie 1968 tot Junie 1969 was hy
leraar op George en sedert Julie 1969 is hy aan die
U.W.K. verbonde.
Prof. Lategan is die skrywer van 14 wetenskaplike artikels, waarvan 'n aantal ook in buitelandse tydskrifte
gepubliseer is. Hy is medewerker vir die tydskrif, ew
Testament Studies, wat aan Cambridge in die Amerikaanse staat Massachusetts uitgegee word. Ook het hy
onder meer 'n toekenning van die R.G.N. ontvang vir
navorsing in die V.S.A. en Wes-Duitsland, is genooi om
lid te word van die Society of Biblical Literature en 'n
voordrag te lewer by hulle kongres in Chicago in 1975.
Prof. Cruywagen, 43, tans medeprofessor in chemie,
het die grade B.Se. (cum laude), M.Se. en D.Se. aan die
U.S. verwerf. Hy is in 1957 aangestel as deeltydse lektor
aan die Universiteit, en het in 1972 medeprofessor geword.
Hy het navorsingstoekennings van die W.N. .R. en die
Britse Atoomkragraad ootvaog, eo is tans lid van die S.A.

1931-1940 se
Maties nie
meer byeen
Die blitsverkiesing wat deur die
Eerste Minister vir 30 ovember
uitgeskryf is, het baie mense onkant betrap. So ook het die saamtrek wat beplan was vir 1 Desember
vir die groep Oud-Maties van die
jare 1931-1940 in die slag gebly.
Mnr. Andries Esterhuyse, adjunkdirekteur van Ontwikkeling, wat
vir die reelings veraotwoordelik is,
het egter die versekering gegee dat
hierdie groep aanstaande jaar na
die kampus genooi sal word. Die
presiese datum sal later in die nuusmedia bekeod gemaak word.

SAAMTREI(

OP
GOLDEN GATE
S6 'n saamtrek van oud-studente het
Golden Gate nog nie beleef nie. Dis
nou die een van die Oud-Maties van
Bethlehem op Vrydagaand 26 Augustus vanjaar by die vakansieoord sowat 40 km buite die dorp.
Bykans 70 oud-studente van die
U.S. is byeengebring tydens 'n puik
dinee wat gereel is deur 'n komitee
bestaande uit mm. en mev. Johan
Grobler, mnr. en mev. Andre Hugo,
mev. Christine Knobel en dr. Deon
Joubert. Johan Grobler is voorsitter

van die Oud-Matieskakelkomitee in
die kontrei.
Haas Kruger, die man van die departement Ontwikkeling wat gereeld
'n draai maak by Oud-Maties op
Bethlehem en in die omgewing, het
ons meegedeel dat hy groot dank aan
Johan en sy span verskuldig is, en ook
aan die groot aantal Oud-Maties daar
wat besluit het om voortaan gereeld
bydraes aan hulle Alma Mater se
Ontwikkelingsfonds te maak.
Die oud-studente is tydens die dinee
toegespreek deur die nimlike prof.
Bun Booyens, hoogleraar in Afrikaanse kultuur- en volkskunde aan
die U.S. Hoewel hy vir hulle 'n ernstige boodskap gehad net, het hy die
aanwesiges telkens laat skater van die
lag soos hy aileen dit kan doen.
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DIE

deur

Milia Mc Lachlan

DieU.S.
student in huishoudkunde op die kampus van die
word dikwels geken aan haar modieuse kleredrag; die huishoudkundige aan haar goed-georganiseerde
en smaakvol gemeubileerde huis en die departement
Huishoudkunde aan die smaaklike driegangmaaltye wat in
'n tyd van inflasie nog teen 'n billike prys op Vrydae in die
Huishoudkundegebou bedien word.
Huishoudkunde as studieveld beskou kleding, voeding,
behuising en huisbestuur as primere bedrywighede van
aIle mense, wat gewoonlik binne gesinsverband plaasvind. Hierdie bedrywighede is belangrike middele waardeur gesinslede hulle basiese behoeftes kan bevredig en
waardeur die gesin sy funksie in die gemeenskap kan ver-

vuI.
Die mens se basiese behoeftes sluit onder meer in die
fisiese en ook die behoefte aan sekuriteit, liefde, vriendskap en selfverwesenliking.
Fisiese behoeftes is die wat deur voeding, kleding en
behuising merendeels bevredig kan word. Binne die
gesinsverband kan die mens se behoeftes aan liefde en
samesyn ook meer bevredig word. Die hoer behoeftes,
by. aan selfverwesenliking kan egter ook, veral by die
vrou sinvol bevredig word in die daaglikse bedrywighede
van voedselbereiding en omgewingsorg wat in die huis
verrig moet word.
Sorgvuldige beplanning en bestuur van die huishouding
bring mee dat met goeie tydsbenutting die tuisteskepper
ook 'n beroep of stokperdjie kan beoefen waarin sy haarself kan uitleef.
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Gesinsfunksies waarin die alledaagse bedrywighede 'n
belangrike rol speel, is by. die biologiese instandhouding
van die gesinslede; handhawing van goeie gesondheid deur
inname van die regte voedsel; beskerming en sosiale deelname deur die gebruik van die regte kleredrag; skep van 'n
huisomgewing waarin studie en ander bedrywighede en
belangstellings met gemak beoefen kan word en geldbestuur waar die kind se opvoeding en sosialisering deur
deelname aan besluitneming bereik word.
Huishoudkunde is dus 'n wetenskaplike studie van die
mens in al sy fasette en is dan ook nie verniet in 1902 by
die konferensie by Lake Placid in Amerika soos volg
omskryf nie: "Home Economics in its most comprehensive
sense is the study of the laws, conditions, principles and
ideals which are concerned on the one hand with man's
immediate physical environment and on the other hand
with his nature as a social being, and is the study specially
of the relation between those two factors."
As huishoudkunde dan omskryf word as 'n studie van
die interaksie tussen die mens en sy omgewing, veral met
betrekking tot sy voeding, kleding, behuising en huishouding, kan die primere doelstelling van opleiding in
huishoudkunde in die lig hiervan gesien word as die toepassing van hierdie kennis om die lewensgehalte van
individue en gesinne te verhoog. Doeltreffende funksionering van die huishouding en bevrediging van die gesinslede se basiese behoeftes kan voorts die gesin in staat stel
om binne die breer samelewing ook 'n groter bydrae te
lewer.

Om reg te laat geskied aan hierdie omvattende definisie
en doel van opleiding in huishoudkunde, bied die departement huishoudkunde aan die Universiteit van Stellenbosch
tans vier graadkursusse aan, n1. B.Sc. in huishoudkunde
(ed), B.Sc. met dieetkunde en fisiologie as hoofvakke,
B. in huishoudkunde (ed) en B. in huishoudkunde (algemeen).
Die eerste kursus vir die verwerwing van die graad
B.Sc. in huishoudkunde is in 1926 ingeste1. Dit het 'n sterk
natuurwetenskaplike inslag gehad. Vakke soos chemie,
fisika en soologie het die basis gevorm vir 'n wetenskaplike
studie van die mens se voeding, kleding, huishouding en
huisinrigting.
Swak ekonomiese toestande het die behoefte aan voorligters in huishoudkunde dringend gemaak, want veral die
vrou op die platteland moes inligting ontvang oor metodes
om die middele tot haar beskikking die beste te gebruik.
Nie alleen moes vroue leer om tegniese vaardigheid te
ontwikkel in die benutting van die beskikbare produkte
nie, maar primer was die bevrediging van die gesin se
basiese fisiese behoeftes.
Huishoudkundiges het egter uit die staanspoor besef
dat daar ook aan die sosiaalwetenskaplike aspekte van die
studieveld aandag gegee moes word, omdat die behoeftes
en funksies van individue en gesinne ter sprake is.
Die gedagte is reeds in die eerste kursusvoorstelle opgeneem, toe aanbevee1 is dat sosiologie en 'n taal deel van

In die vak. voeding, maak studente kennis met die verskillende
nutriente en die se funksies in die liggaam. Eksperimente met
diere word uitgevoer om die invloed van 'n gebrek aan
bepaalde nutriente te illustreer.

In die tyd van inflasie word smaaklike driegangmaaltye nogtans gereeld Vrydae deur die departement Huishoudkunde
teen 'n billike prys aangebied.

die kursus B.Sc. moes uitmaak. Die voorstel is verwerp,
maar in 1966 is die ideaal verwesenlik met die instelling
van die B.-graad in huishoudkunde.
Hiermee het Stellenbosch die eerste universiteit in SuidAfrika geword wat die sosiaalwetenskaplike aspek van
huishoudkunde formeel in 'n graadkursus beliggaam.
Sosiologie en ekonomie dien saam met natuurwetenskaplike vakke as basis vir die studie van die huisgesin met
beklemtoning van die ontwikkeling van die individu om
nie alleen haar eie behoeftes te leer ken en te bevredig nie,
maar ook om alle gesinsbedrywighede wat betrefbehuising,
kleding en voeding so te organiseer en beplan dat dit vir die
gesin moontlik is om sy funksies doeltreffend te verrig.
Binne die snelle gang van verandering, waarmee huishoudkunde genoodsaak is om tred te hou, word studente
op so 'n wyse onderrig dat hulle in staat sal wees om
veranderende omstandighede te kan hanteer. So kry hulle
die ge1eentheid om hulle kennis in werklike situasies toe
te pas.
Die verskillende graadkursusse vul mekaar goed aan en
bied aan studente met uiteenlopende belangstellings
en vermoens die geleentheid om hulle in huishoudkunde
te bekwaam en hulle kennis tot voordeel van ander in die
samelewing aan te wend.
Huishoudkunde is nog altyd beskou as 'n beroep vir
vroue wat diens lewer aan vroue. Wanneer huishoudkunde
egter gesien word as 'n beroep wat diens lewer aan
gesinne, kan gevra word of die tyd nie ryp is dat mans ook
hulle bydrae sal lewer nie.
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Siemens· Beperk, 'n onderneming met
internasionale belange, het die eerste
private maatskappy geword wat geld
skenk vir die instel van 'n leerstoel in
ingenieurswese aan die Universiteit
van Stellenbosch. Siemens het onderneem om oor 'n tydperk van vyf jaar
R50000 te skenk vir nog 'n leerstoel in
elektrotegniese ingenieurswese. Mnr.
Colin Ferreira, 'n direkteur van Siemens,
wat onlangs die eerste van vyf tjeks ten
bedra van R 10 000 aan die U.S. oorhandig het het benadruk dat die skenking van sy maatskappy bewys is van
Siemens se steun aan hoer opvoeding
in die Republiek van Suid-Afrika. Hier
verskyn v.l.n.r. mnr. Jan du Plessis
(aangewese professor in elektrotegniese
ingenieurswese), mnr. Colin Ferreira,
prof. Mike de Vries (vise-rektor), prof.
Christo Viljoen (hoof van die departement elektrotegniese ingenieurswese)
en prof. Hanno Reuter (hoogleraar in
elektrotegniese ingenieurswese).

Die Universiteit van Stellenbosch het 'n skenking van R 10 000
van die Standard Bank ontvang vir die meubilering van die
opgeknapte Jannie Marais-huis op Coetzenburg. Die Victoriaanse prag wat hierdie historiese huis teen die begin van
die eeu gekenmerk het is onlangs herstel, en die Universiteit
se direkteur van Sport prof. Danie Craven en sy personeel
het nou hulle kantore in die gerestoureerde Marais-huis.
Standard Bank se streekhoofbestuurder vir Kaapland. mnr.
Jack Esterhuizen (regs). het die tjek ten bedrae van R 10000
op Stellenbosch aan die vise-rektor, prof. M. J. de Vries, oorhandig. Ook op die foto is mnr. Bob Burton (links). Standard
Bank se streekbemarkingsbestuurder in Kaapstad, en die
bestuurder van die bank se tak op Stellenbosch mnr. Barnie
Willemse.
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Die Universiteit van Stellenbosch het R4500 van Safmarine
ontvang - waarvan R3 000 geskenk is vir die ontwikkeling van
die nuwe satellietkampus op Durban ville, en veral vir die
Nagraadse Bestuurskool, wat 'n deel van die satellietkampus
sal uitmaak. Die ander R 1 500 is geskenk vir die Universiteit
se Buro vir Ekonomiese Ondersoek.
Met die oorhandiging van Safmarine se tjek op Stellenbosch
was, v.l.n.r. prof. J. L. Sadie, direkteur van die Buro vir
Ekonomiese Ondersoek. mnr. J. Jurgens, groepsekretaris van
Safmarine, en prof. J. N. de Villiers, Rektor van die U.S.

Die Universiteit van Stellenbosch het in
Augustus vanjaar sy jaar/ikse groot
skenking van die United Bouvereniging
ontvang. United Bouvereniging skenk
elke jaar R4 000 aan die U.S. Op die
foto oorhandig die voorsitter van die
plaaslike raad van die UB.S., mnr. W. P.
Lubbe (tweede van regs), die tjek ten
bedrae van R4 000 aan die vise-rektor,
prof. M. J. de Vries. Regs staan mnr.
P. J. de Kock, assistent-hoofbestuurder
van die UB.S., en die man links is die
bouvereniging se bestuurder in die Eikestad, mnr. C. P. van der Merwe.

Die
Suid-Afrikaanse Onderlinge
Lewensversekeringsgenootskap het 'n
versameling Staatskoerante wat hulle
van 'n prokureursfirma aangekoop het
aan die Universiteitsbib/ioteek geskenk.
Die versameling bestaan uit die Staatskoerante van die Transvaalse Kolonie
van 1902 tot 1910, Suid-Afrikaanse
Staatskoerante van Uniewording tot
1968 en Transvaalse Provinsiale koerante van 1910 tot 196B. Die waarde
van die versameling is meer as R3 000.
Op die foto, wat tydens die oorhandiging
van die versameling op 18 Augustus
1977 geneem is, verskyn v.l.n.r. mnr.
B. A. Cullen van die S.A. Onderlinge
Lewensversekeringsgenootskap, dr. P.
Aucamp, adjunkuniversiteitsbibliotekaris, mnr. F. du Plessis, bibliotekaris
en mnr. R. Lombard, plaaslike bestuurder van die S.A. Onder/inge Lewensversekeringsgenootskap.
Onder: Die Koringraad het onlangs 'n aantal duur implemente aan die departement Genetika van die U.S. se fakulteit Landbou
geskenk. Die waarde van die implemente beloop meer as R21 000. Die foto is tydens die oorhandiging geneem, en v.l.n.r. verskyn
mnr. D. F. van Aarde, bestuurder van die Koringraad, prof. R. de V. Pienaar, hoof van die departement Genetika, mnr. Hudson
Klerck, voorsitter van die Koringraad, wat die skenking amptelik aan prof. H. A. Louw, dekaan van die fakulteit Landbou oorhandig.
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'n Matielandpionier

WILLEM MALHERBE
In die dae toe die eerste X-straalplaat op Stellenbosch

geneem is, toe die eerste radio-apparaat en warmwatersilinder op die dorp in die fisika laboratorium die lig
gesien het en 'n pragtige ou woning gepryk het waar Huis
Erica vandag staan, het Willem Malherbe se son hoog oor
die ou Eikestad geskyn.
Prof. Willie Malherbe, briljante fisikus in die vroee
jare van die eeu, fyn beskaafde Afrikaner en kampvegter
vir Afrikaans, se naam sal in die annale van die geskiedenis van die U.S. aangestip word as die eerste
Afrikaanssprekende hoogleraar in die wetenskappe.
Aan die begin van die eeu, toe die enigste Afrikaanssprekende hoogleraars nog net aan die Kweekskool van
die ou Victoria-Kollege doseer het, het die destydse Raad
besluit dat die tyd ryp was om die eerste keer in die
geskiedenis 'n Afrikaanssprekende professor aan te stel.
Hierdie onderskeiding het die jong skoolhoof van die
hoerskool op Franschhoek te beurt geval.
'n Beter keuse kon die Raad nie gedoen het nie. In 'n
era waar baie min Afrikaanssprekende gesinne dit kon
bekostig om hulle kinders met 'n hoer opvoeding toe te
rus, om nie eens te praat van verdere opleiding in die
buiteland nie, het die jong Willie Malherbe twee keer na
Edinburgh in Skotland gegaan om dieper in die fisika te
delf.
Maar sy waarde in die bree Stellenboschbestek is nie net
akademies nie, maar ook daarin dat hy een van daardie
klassieke figure was wat aan die "idee" wat Stellenbosch
geword het, gebou het en waarvan die resultaat die Eikestad is soos ons hom vandag ken met sy besondere
bekoring vir oud en jonk.

Hierdie ou pragtige woning. wat vandag nie meer die ou
Eikestad versier nie. maar wat plek moes maak vir Huis Erica.
was die Malherbes se huis. Hier is geleef. hier het die
Malherbes en hulle gaste. wat gewissel het van "groen"
Maties tot gewese Eerste Ministers van die land. aan
Stellenbosch se tradisie gebou. Die bekende ou mnr.
Damstra was die argitek van die huis.
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Willie Malherbe is in 1873 op die ou wynplaas, La
Dauphine, naby die Paarl gebore. Later is hy met 'n
buurdogter en ook onderwyseres op sy personeel, Bettie
Kriel, getroud. Sy het die beminde en bekende figuur,
Ta' Bet, op Stellenbosch geword.
Op La Dauphine moes die Malherbes "Engelse" in die
pragtige boerewoning herberg vir vakansies. Menig 'n
beroemde figuur het met hulle kapkar van die stasie in die
Paarl teen "Black Hole" uitgery. Daar het lang en hegte
vriendskappe ontstaan, onder meer met Sir Carruthers
Beatie, prof. Ritchie, Canon Craig en baie ander. By hulle
het die jong Willem Malherbe geleer dat sy kultuur deur
gesofistikeerde buitelanders waardeer word. Sy huis en
haard het die fondament van sy fyn beskaafdheid gele.
Sy invloed gedurende die 50 jaar wat hy op Stellenbosch
gewoon het, was meer van 'n brei': opvoedkundige aard
as van 'n streng akademiese wetenskaplike.
Op Stellenbosch het hy en sy gesin in 1906 by
McDonaldhuis hulle intrek geneem. 'n Jaar later het hulle
op 'n groot bebosde erf bo in van Riebeeckstraat regoor
die ou koloniesland van Oom Jannie Marais laat bou.
Die ou bekende mnr. Damstra was die argitek. Mnr.
Damstra was ook onder meer argitek van die huis van
die destydse voorsitter van die Senaat, prof. Blommaert.
Die ou huis staan vandag nog, maar die Malherbe-huis
moes plek maak vir Huis Erica.
Hierdie huis was 'n aanloopplek vir "groen" Maties,
nuwe dosente, kunstenaars en almal wat pas 'n Stellenbosser geword het. Onder sy gewaardeerde geskenke en
aandenkings was onder meer twee Erich Mayers en een
Hugo Naude wat by hom aan huis geskep is. Dr. Van der
Byl se proefskrif uit Duitsland, poskaartjies van die
gewese premiers van die Unie van Suid-Afrika, D. F.
Malan en J. C. Smuts, was ook onder sy besittings.
Nadat prof. Malherbe sy lesings in Afrikaans begin het,
het hy die eerste wetenskaphandleiding vir studente in
Afrikaans geskryf. Sy vriend, Jan F. E. Cilliers, het die
taal nagesien. Sy belangstelling in die ontwikkeling van
Afrikaans het voorts geblyk uit 'n opdrag aan hom, saam
met ds. Meiring van die Paarl, om die toepassing van die
TaaI-Ordonnansie in skole te ondersoek. Dit is ook geen
wonder dat die spreuk van die Werda-Komitee vir
handhawing van Hollands "DIE TAAL VA
DIE
VEROVERAAR IN DIE MONO VAN DIE VEROVERDE IS 'N TAAL VAN SLAWE", in sy studeerkamer gepryk het nie. Hierdie stukkie Africana is nou
in die besit van 'n waardige geestesverwant, dr. J. S.
Gericke.
Later, toe die Gedenkboek van die Victoria-Kollege
opgeste1 is, het hy as sekretaris opgetree. Die N asionale
Pers het 'n prag-eksemplaar aan hom geskenk uit erkenning.

RSTE OP TALLE GEBIEDE
Sy noue betrekkinge met Oom Jannie Marais en
Bruckner de Villiers bet born ook in staat gestel om
persoonlik oor "ONZE WELDOENERS" te skrywe.
Hierdie vriendskap bet baie vir die Universiteit beteken.
Dit is dan ook vanselfsprekend dat by by die stigting
van Die Burger by Heemstede teenwoordig sou wees - die
enigste verteenwoordiger van die Universiteil.
Musiek was sy stokperdjie. Hy was 'n groot ondersteuner van Hans Endler - van sy "brass band" tot sy
Messias-kore. Afgesien daarvan dat die koms van die
radio op sy gebied van die fisika was, was die toegif van
meer musiek vir hom 'n groot genol.
Met die opening van die S.A. Uitsaaistasie bet die
"lappiesklas" op uitnodiging in die trapportaal op die
solder in die ou huis om die staaltoring en die liggies van
die buise vergader. Terwyl Professor nog besig was om
met die oorfone die gekraak en gefluit te probeer verminder, het een van die dames born gevra of sy "verweelkeppie," wat hy altyd tuis as beskerming vir sy bles
gedra bet, ook dee! is van die apparaat!
Dit was die dae voordat die buurkinders, Meiring
Naude, Riel Cillie en Gideon Roos van "draadloos"
geweet bet, en toe Artbur Bleksley nog moes kom studeer.
Vyftig jaar gelede was dit nie moontlik om op Stellenboscb die toestand van 'n gebreekte been te bepaal nie,
maar nood leer bid en 'n boer maak 'n plan - veral as jy
'n bedrewe fisikus is.
Pat, die seun van die plaaslike geneesheer, dr. Bosman,
bet sy been in 'n motorfietsongeluk ernstig gebreek. Dr.
Bosman het besluit om self te opereer. As hy net die
presies toestand en aard van die breuk kon vasstel, kon
hy die been dalk red.
Daardie aand het prof. Willie, Syd Harvey en laboratoriumassistent, mnr. Williams, die apparaat met die reuse
lamp van die fisika-gebou in die hospitaal monteer. Die
operasie is in die nagtelike ure voltooi en Pat bet nog vir
40 jaar daarna met die been geloop.
Maar, na daardie kritieke ure van die operasie, bet die
drie amateur radioloe 'n slaaplose nag deurgebring. Daar
was natuurlik die angs oor wat met die pasient sou gebeur,
maar ook die knaende gejuk van hulle hande as gevolg
van die bestraling. Die sukses van die operasie was egter
hulle beloning.
S6 het prof. Malherbe ook dikwels voorspraak gemaak
vir fakulteite van Geneeskunde en Ingenieurswese op
Stellenboscb.
As 'n mens vandag so rondkyk, word alles so vanselfsprekend aanvaar - Afrikaners en Afrikaanse Universiteite. Laat ons hierdie baanbreker wat dit onder die
vreemdes gewaag bet deur eerste boogleraar in die
Wetenskappe te word, in ere onthou.

Die gesig was aan die begin van die eeu tot in 1941 baie
bekend en bemind op Stellenbosch. Prof. Willem Malherbe
was die eerste Afrikaanssprekende hoogleraar aan die Universiteit van Stellenbosch buiten professore aan die Kweekskool. In die dae toe dr. Arthur Bleksley nog moes gaan
studeer, het hy die eerste radiotjies op Stellenbosch gebou
en met behulp van primitiewe apparaat 'n X-straalfoto
geneem wat 'n man se been gered het. Prof. Malherbe kan
met reg 'n Matielandpionier genoem word.
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Links: Die manskoshuis Dagbreek van die U.S. het die eerste
keer in sy geskiedenis 'n erepenning toegeken en weI aan sy
beroemdste oud-inwoner, dr. B. J. Vorster, Eerste Minister
van Suid-Afrika en ook die Universiteit se Kanselier. Die
goue erepenning is Dinsdagaand 23 Augustus op 'n "ramparty" in Dagbreek aan die Premier oorhandig. Die huiskomitee het besluit om die erepenning aan dr. Vorster toe te
ken omdat hy 'n "waardige Dagbreker" is. Meer as 400
mans - sonder vrouens was die atmosfeer soveel meer ontspanne - was teenwoordig. Hier het dr. Vorster pas die goue
erepenning van Dagbreek se primarius, Fanie Bergh, ontvang.

Onder: Die vyfde internasionale kongres van die Tandheelkundige Vereniging van Suid-Afrika is van 26 tot 30
September in die Langenhoven-studentesentrum aan
die U.S. gehou. Dit was die eerste keer dat die kongres
buite Johannesburg plaasgevind het. Dit is bygewoon deur
55 oorsese en 600 Suid-Afrikaanse afgevaardigdes (gades
uitgesluit) en sowat 50 referate - waarvan die helfte deur 'n
span vooraanstaande oorsese akademici en klinici - is
gelewer. Hier staan prof. W. P. Dreyer (middel), van die
U.S. se fakulteit Tandheelkunde, en dr. L. S. Maresky (derde
van regs), onderskeidelik voorsitter en sekretaris van die
kongreskomitee, by sommige van die oorsese referente.
Hulle is v.l.n.r. dr. A. Volpe (V.S.A.), dr. O. Reed (V.S.A.).
proff. J. Lindhe (Swede), R. Duckworth (Engeland),
S. Seltzer (V.S.A.), A. Koper (V.S.A.) en N. Jenkins
(Engeland).
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Onder: Daar was ook 'n uitstalling van tandheelkundige
apparaat en produkte tydens die kongres. AI die vooraanaanstaande Suid-Afrikaanse en oorsese leweransiers was
op die uitstalling op die onderste vlak van die Langenhoven-sentrum verteenwoordig. Heel bo op die foto is die
vIae van sommige van die lande wat verteenwoordig is op
die kongres sigbaar.

•••• •••••••••••••••• • ••••••• ••••••••••• • •
Die oes aan bekers en trofeii aan die rugbyfront
was vanjaar enorm. Die Maties het die volgende
ingepalm: die Groot Uitdaag- en die Stadsbeker,
die trofee (geskenk deur Olympic Motors in
Durban) vir die beste klubspan in Suid-Afrika, die
Tweede Ligabeker, die trofeii vir die 0.20 A-, B- en
C -spanne en ook die trofee vir die wenner van die
"Sewes"-toernooi in die WP. Hier verskyn v.l.n.r.
Dawie Snyman, Jannie Krige (hy tree einde
Februarie af as rugbyadministrateur van die U.S.),
Dok Craven (grootbaas van rugby in Suid-Afrika
en by die Maties), Robbie Blair (107e Springbok
van die Maties) en A. G. Koch (Junior Springboken WP.-vleuel). Die foto is geneem tydens 'n
"oorwinningsfees" op 26 Oktober in die Langenhoven-studentesentrum.

Dr. Danie Craven, direkteur van Sport aan die U.S. en grootbaas van rugby in Suid-Afrika, het onlangs op Stellenbosch
aan die hoof gestaan van 'n afrigtingskursus van die Rugbyraad vir Sport Pienaar Rugbyunies. Onder die manne wat die
kursus bygewoon het was verskeie bekende oud-spelers
soos bv. Piet Visagie, Charlie Cockrell, Martin Grundlingh
Johnny Joubert Piet Kemp, Jan Horn en talle ander. Hier
is die manne saam met Dok (hy staan in die middel agter)
en sy hond voor die D.F. Malan-gedenksentrum afgeneem.
Die man in die tweede ry (regs voor) is die U.S. se skakelman, Johan Fechter, wat tydens sy rugbyloopbaan vir die
Streeptruie en die Ligbloues uitgedraf het. Piet Visagie staan
voor, tweede van regs, met Charlie Cockrelllangs hom.

Regs bo: Dr. Fanie Kuhn, die man wie se
navorsing 'n deurbraak ten opsigte van
lon!].kanker tot gevolg gehad het het
'n na doktorale oorsese studiebeurs van
die Mediese Navorsingsraad (M.NR.)
ontvang. Dr. Kuhn het vroeg in November na Amerika vertrek, waar hy aan die
mediese skool van die Universiteit van
New York navorsing sal doen. Hy sal 'n
jaar weg wees. Sy vrou en twee dogters
vergesel hom. Dr. Kuhn het in Maart
vanjaar sy doktorsgraad in geneeskundige wetenskappe aan die Universiteit
van Stellenbosch verwerf. As navorser
het hy die deurbraak gemaak met 'n tegniek om longkanker in 'n baie vroeii
stadium sekuur te diagnoseer. Oil kan
meebring dat baie meer mense wat die
gevreesde siekte onderlede het gered
sal kan word. Sy navorsing in Amerika
sal wees onder prof. Gerald Wiseman.

Links onder: Prof. Willem Kempen, wat
in 1974 afgetree het as hoogleraar
in Afrikaanse Taalkunde, het vroeiir vanjaar tydens die sitting van die Taalkommissie in Pretoria die driekuns behaal toe hy die derde keer deur die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vereer is vir sy bydrae tot
Afrikaans. Hy het vir sy werk in die
Taalkommissie, waarin hy reeds 30 jaar
dien, die goue Generaal J. B. M. Hertzoggedenkpenning ontvang. Prof. Kempen, wat in 1967 met die Erepenning vir
Afrikaans Taal- en Letterkunde en in
1973 met die Langenhoven-prys vir
Taalwetenskap deur die Akademie vereer is, was 13 jaar sekretaris van die
Taalkommissie en daarna ook 13 jaar
voorsitter. Hy het in Januarie vanjaar
die voorsitterskap neergele. Prof. Kempen het tydens die sitting ongesteld
geraak, en die oorhandiging moes toe in
die hospitaal gedoen word. Hy is tans
weer heeltemal fris en gesond.
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Duisende studente en skoliere het van 29 Augustus tot 2
September in die Langenhoven-studentesentrum gaan kyk
na die grootste omvattende loopbane-uitstalling wat die
Staatsdienskommissie nog aangebied het. Altesaam 79
staats- en provinsiale departemente en afdelings het deelgeneem aan die uitstalling, wat die hele onderste vlak van
die studentesentrum beslaan het. Tientalle loopbane en
beroepsrigtings in die staatsdiens is uitgebeeld. Dit is die
eerste keer dat so 'n omvattende uitstalling aan die U.S.
aangebied is. Die uitstalling is aangepak op inisiatief van
die vise-rektor, prof. Mike de Vries. Dr. W. I. Steyn (links).
sekretaris van die Staatsdienskommissie, het hier pas die
loopbane-uitstalling geopen. Saam met hom is v.l.n.r. dr.
P. S. Meyer, Kaaplandse direkteur van Onderwys en prof.
Mike de Vries.

Nog 'n belangrike stap vorentoe in die belang van ons jeug en ons land - die
foto is geneem met die ondertekening van die kontrak met mnre. Julius Cohen
(Edms.) Bpk. vir die oprigting van die nuwe gebou vir chemiese en ekstraktiewe
metallurgiese ingenieurswese. Die gebou sal teen 'n koste van sowat R 7 200 000
by die bestaande gebouekompleks van die fakulteit Ingenieurswese opgerig
word. Bouwerk het reeds begin en sal na verwagting in Maart 7979 voltooi wees.
Op die foto verskyn v.l.n.r. prof. N. J. Louw, hoof van die departement chemiese
ingenieurswese, mnr. S. B. Saacks, direkteur van die bouonderneming, die
Rektor, prof. J. N. de Villiers, mnr. T. G. D. van Schalkwyk, registrateur
(finansies), mnr. J. B. Collins (argitek) en prof. J. W. de Kock, hoogleraar in
ekstraktiewe metallurgiese ingenieurswese.

Hierdie groep jong mense uit Israel het
vroeer vanjaar besoek gebring aan die U.S.
Hulle het S.A. besoek ingevolge Lions International se jeuguitruilprogram en in die Eikestad was hulle gaste van die plaaslike klub
van die organisasie. Die foto is geneem pas
nadat die jong mense die kampus besigtig
het. Die meerderheid van hulle het Stellenbosch beskryf as "die mooiste dorp wat hulle
nog gesien het ". Agter staan v.l.n.r. dr.
Ronnie Belcher van die departement Ontwikkeling wat hulle die kampus gewys het
mnr. Graeme Rogers, mnr. Alan McKenzie
en mnr. Ray Falconer - Ig. drie here is lede
van die Lions Klub op Stellenbosch.
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Links bo: Dr. Jan Boyazoglu, Suid-Afrika se eerste landbouraad in Europa, het op 7 September vanjaar op Stellenbosch 'n belangwekkende openbare voorlesing oor die
toekoms van landbou en landelike ontwikkeling in Suider
Afrika gelewer. Dr. Boyazoglu is in 7975 deur die SuidAfrikaanse Joernalistevereniging verkies tot Landbouman
van die Jaar. Hy was in 7973 op 35-jarige leeftyd die
jongste direkteur wat nog deur die departement Landboutegniese Dienste aangestel is.

Links onder: Die bekende Oud-Matie, mnr. Ritzema de la
Bat is van 7 Januarie aanstaande jaar aangestel as adjunkhoofbestuurder van die K. W. V. Hy is op die oomblik verbonde aan die Randse Afrikaanse Universiteit in Johannesburg as assistent-rektor (bedryf).

YALE VEREER DOSENT
'N Dosent in geskiedenis aan

die Universiteit van
Stellenbosch, dr. Hermann Giliomee, is in die
geledere van vier akademici wat uitgenooi is om deel
te neem aan die eerste fase van een van die heel grootste
navorsings- en studieprojekte oor die historiese ontwikkeling en politieke situasie in Suid-Afrika wat nog
aan 'n buitelandse universiteit onderneem is.
Die onderwerp van die projek waaraan die vier geleerdes deelnemers is, is "Ethnic and Racial Conflict in
Southern Africa". Dit word aan die Universiteit van
Yale in die V.S.A. onderneem. Die "National Endowment for the Humanities"-'n liggaam soortgelyk aan
die R.G.N. in Suid-Afrika---en verskeie ander instansies
het 'n bedrag van 450 000 dollars oor 'n tydperk van
drie jaar vir die projek beskikbaar gestel. Een van die
bepalings van die N.E.H. is dat deelnemers hoofsaaklik
akademici verbonde aan Noord-Amerikaanse universiteite moet wees. Gevolglik is vir die eerste jaar van die
projek net een deelnemer buite die kontinent genooi.
Daar word beplan om in toekomstige jare heelwat
meer deelnemers by die projek te betrek om die SuidAfrikaanse situasie te ontleed. Daar sal waarskynlik
ook 'n aantal konferensies gereel word.
Die projek word beheer deur 'n raad van akademici
verbonde aan die Universiteit van Yale en die Wesleyan
Universiteit. Die voorsitter is prof. Leonard Thompson,
gewese hoogleraar in geskiedenis aan die Universiteit
van Kaapstad en tans professor in Afrika-Geskiedenis
aan Yale. Hy is allerwee bekend as 'n gesaghebbende oor
. Suid-Afrika. Uit sy pen het onder meer verskyn: The
Unification of South Africa, Politics in the Republic of
South Africa en Survival in Two Worlds, 'n biografie
van Moshesh. Hy was ook redakteur van The Oxford
History of South Africa (1971) en Change in Contemporary South Africa (1975).
Benewens dr. Giliomee is die volgende drie akademici,
almal verbonde aan Noord-Amerikaanse universiteite,
genooi om in die 1977-1978 akademiese jaar aan die
projek deel te neem: prof. Heribert Adam van die Simon
Fraser Universiteit in Kanada, skrywer van die bekende
boek oor die rassesituasie in Suid-Afrika, Modernising
Racial Domination, prof. Newell Stultz van die Brown
Universiteit in Rhode Island, skrywer van Afrikaner
Politics in South Africa, 1934-1948, en prof. Richard
Ralston van die Universiteit van Wisconsin, wat beskou
word as 'n gesaghebbende oor die swart nasionalistiese
bewegings in Suid-Afrika.
Die doel van die navorsingsprojek is om kenners
van verskillende terreine van die geskiedenis en politiek
van Suider Afrika byeen te bring om navorsing en skryfwerk te doen. Van lidmate word verwag om referate vir
bespreking aan te bied. Seminare sa] gereeld elke week
gehou word, en hieraan sal dr. Giliomee-hulle, doktorale
studente en ook sommige lede van die personeel van die
Universiteit van Yale deelneem. Lidmate sal ook deelneem aan besprekings wat spesiaal gereel word vir ander
kenners van die geskiedenis van Suider Afrika wat in
die gebied van Boston-New York woon.

Inmiddels word daar ook van dr. Giliomee en sy
drie "kollegas" verwag om lesings te lewer en seminare
te lei aan sommige van die Universiteite aan die ooskus
van die V.S.A. waar studies oor Suider Afrika die
afgelope aantal jare 'n opbloei geniet het, en waar doktorale verhandelings in toenemende maat oor die
werelddeel aangepak word. Die verwagting is dat verskeie publikasies uit die navorsingsprojek sa] voortvloei.
Daar is reeds in September vanjaar met die navorsingsprojek begin en ten aanvang is die literatuur en uitgangspunte ontleed wat dien as onderbou vir die groot verskeidenheid vertolkings wat sedert 1652 gedoen is oor
etniese en rassekonflik in Suider Afrika. Gedurende die
tweede helfte van die akademiese jaar sal 'n studie van
die kontemporere politieke situasie in Suid-Afrika onderneem word.
Dr. Giliomee sal sowat 'n jaar aan Yale deurbring en
daar aan die departement Geskiedenis verbonde wees.
Die geriewe van die Universiteit se Sterling Memorialbiblioteek, wat vir navorsing oor die geskiedenis van
Suider Afrika waarskynlik naas biblioteke is Suid-Afrika
en Londen, die meeste stof het, is tot sy beskikking gestel.
Hy is ook genooi om lidmaatskap van Berkeley College,
een van Yale se residensiele kolleges, te aanvaar.
Dr. Giliomee is in Suid-Afrika as historikus bekend
vir sy gesaghebbende werk, Die Kaap tydens die Eerste
Britse Bewind, en hy is tans mederedakteur van 'n boek
met die titel, The Shaping of South African Society
1652-1820, wat binnekort sal verskyn. Hy is sekretaris
van die Stellenbosse Verhoudingskomitee, een van die
komitees wat landswyd deur die regering aangestel is
om betrekkinge tussen blankes en Kleurlinge op plaaslike vlak te verbeter.
Hy en sy vrou, Annette, het twee dogters, Francine
(9) en Adrienne (6) wat hulle na Amerika vergesel het.

Dr. H. B. Giliomee
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"Hierdie verering plaas die kroon op
die baanbrekersfunksie wat hy
in die fakulteit Handel en Administrasie vervul het . . . ek het hom leer
ken as student in die ekonomie, hoewel
hy professor in bedryfsekonomie was.

PROF. C. G.
SE NAAM

En in eersgenoemde gebied was sy
sukses verseker deur sy verbeeldingskrag wat 'n voorvereiste is vir 'n begrip
van die vele verwantskappe in die
ekonomiese proses waarvan die werking nie fisies waargeneem kan word
nie en dus verstandelik gevisualiseer
moet word. Indien dit waar is dat 95%
van prestasie die produk van perspirasie is, dan het professor Schumann
ook aan hierdie voorwaarde voldoen.
Gelukkig kan hy ook die ewe belangrike onontbeerlike 5% bydrae van inspirasie lewer. In geestelike vermoens
is daar drie kwaliteite te onderskei in
die proses van ontwikkeling:- intellektuele vermoe, intelligensie en
wysheid. Reeds vroeg in sy akademiese
lewe het hy die hoogste kwaliteit verlang, soos dit in sy woorde en werk tot
uiting gekom het. As dosent het hy
die akademiese wetenskaplikheid gehandhaaf deur die positiewe en die
normatiewe duidelik te onderskei, en
laasgenoemde nie in die feitelike analise te misbruik nie. Hy het 'n goeie
voorbeeld gestel deur sy doseringsfunksie te verryk met navorsing die
teboekstelling waarvan sekerlik ook 'n
uiting van 'n skeppingsdrang, soos van
die kunstenaar, verteenwoordig het ...
die toekenning van die Akademieprys
vir Ekonomie in 1946 getuig van die
waardering vir hierdie werk. Van meer
as gewone belang, was professor Schumann se bydrae tot die ontwikkeling
van die Afrikaanssprekende bevolkingsdeel uit sy groef van onderontwikkeldheid waardeur dit tot in die
veertigerjare gekenmerk was. Die wyse
waarop dit gelewer is, was by uitstek
die stimulasie van die denke van
studente tot die aanvaarding van die
ondernemingsfunksie, diefons et origo
van ekonomiese ontwikkeling."
-prof
Jan Sadie, hoof van die Buro vir Ekonomiese Ondersoek aan die U.S., met
die instel van 'n heildronk op prof
C. G. W. Schumann toe die nuwe gebou
na hom vernoem is.
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Prof. en mev. C. G. W. Schumann (regs) verskyn hier saam met die U.S. se Rektorspaar. prof. en mev. Jannie de Vil/iers, by die indrukwekkende borsbeeld van prof.
Schumann in die voorportaal van die nuwe gebou van die fakulteit Handel en
Administrasie. Die foto is geneem net nadat die gebou amptelik na prof. Schumann
vernoem is.

Sestig jaar nadat Christian Gustav Waldemar Schumann hom as eerstejaar aan die
Universiteit van Stellenbosch ingeskryf het, is 'n nuwe spoggebou, die van die fakulteit
Handel en Administrasie, na hom vernoem.
In die reel word geboue aan die U.S. nie vernoem na mense wat nog in die lewe is
nie. Maar, prof. C. G. W. Schumann se gelyke vind mens nie aldag nie, en die
Universiteitsraad het besluit dat hierdie groot Stellenbosser en bekende ekonoom
op die wyse deur sy Alma Mater vereer sal word.
Hy was van 1936 tot 1960 dekaan van die fakulteit Handel en Administrasie en
word algemeen beskou as die vader en bouer van die fakulteit. Die nuwe gebou van
sewe verdiepings - dit is opgerig teenoor die Van der Sterrgebou - is op 21 Julie
vanjaar amptelik na prof. Schumann vernoem.
Tydens die vernoemingsplegtigheid het prof. Schumann 'n plaket in die ingangsportaal onthul. Daar is ook 'n indrukwekkende borsbeeld van hom in die portaal.
Die plegtigheid is onder meer bygewoon deur die Rektor, prof. J. N. de Villiers,
die U.S. se gewese Rektor, prof. H. B. Thorn, die vise-rektor, prof. M. J. de Vries,

w.

SCHUMANN

LEEF VOORT

Hierdie is een van prof. Schumann se gunsteling foto's. Hy is hier saam met twee van
sy kleinkinders, Leontine en Louise Rousseau van Stellenbosch. Prof. Schu beskou sy
kleinkinders - en sy oud-studente - as sy grootste bate.

die huidige dekaan van die fakulteit Handel en Administrasie, prof. D. E. W.
Schumann (hy is 'n half-broer van prof. Schul en taUe ander familielede. 'n Heildronk op prof. Schumann is ingestel deur prof. Jan Sadie, een van sy oud-studente en
tans hoof van die Buro vir Ekonomiese Ondersoek.
Twee weke later, op 4 Augustus, is 'n reiinie van oud-studente vait die fakulteit
Handel en Administrasie op Stellenbosch gehou. Dit het saamgeval met die ingebruikneming van die nuwe C. G. W. Schumann-gebou en was eintlik - soos mnr. Andries
Esterhuyse, adjunk-direkteur van Ontwikkeling, dit gestel het - nog 'n "huldebetoon
aan hierdie geliefde en gewaardeerde leermeester".
By die saamtrek is 'n heildronk op die fakulteit Handel en Administrasie en op
prof. C. G. W. Schumann ingestel deur mnr. Anker Burger, president van die
Afrikaanse Handelsinstituut, en ook een van sy oud-studente.
Prof. Schumann en sy vrou, die gewese mej. Winnifred Perks met wie hy op 19 Julie
1928 getroud is, woon nog altyd in die Eikestad. Hy het reeds in 1960 afgetree. Aanstaande jaar is hy 78 en dan gaan daar goue bruilof gevier word!

"Dit is vir my waarlik 'n groot eer en
besondere voorreg om in s6 'n
uitgelese geselskap 'n heildronk op s6
'n mooi fakulteit van ons ou Alma
Mater en op die vader en bouer van die
fakulteit, prof. C. G. W. Schumann,
te kan instel ... ek kan aileen dink dat
ek van aJ die oud-studente vanaand
hier teenwoordig, waarskynlik die
langste met prof. Schumann in die
praktiese sakewereld saamgeloop het
en nog loop nJ. die afgelope 32 jaar ...
ek wit die persone betrokke by die
besluit om die nuwe gebou na prof.
Schumann te vernoem, gelukwens met
hulle keuse en ook dat u vir prof.
Schumann op hierdie gepaste wyse
vereer. In baie opsigte was prof.
Schumann nog altyd as sinoniem met
die Handelsfakulteit beskou, en die
fakulteit met hom. Hy kan met aile
reg die vader en bouer van die fakulteit genoem word. Dames en here,
prof. Schumann se lang 100pbaan was
vol hoogtepunte en prestasies. U sal
my verskoon as ek nie in die fynste
besonderhede daarop ingaan nie miskien maar goed. Wat ek weI wil
noem, is dat dit op sy aandrang wasdat hy in werklikheid ook die stigter
was - dat die gesaghebbende Buro vir
Ekonomiese Ondersoek in 1944 tot
stand gekom het. Ons in die sakewereld pluk gereeld die vrugte van die
werk van die Buro. In 1946 ontvang
hy die Havenga-prys vir ekonomie
deur die Akademie aan hom toegeken
- die eerste om dit te ontvang. Sy ou
Alma Mater het hom ook met 'n eredoktorsgraad in die ekonomie vereer
(1965) en so ook die Universiteit van
Kaapstad. Die goeie en suksesvolle
werk van prof. Schumann sien ek as van
uiterste belang omdat dit saamgeval
het met, en prof. Schumann 'n uiters
belangrike bydrae gemaak het tot, die
ekonomiese ontwaking en opkoms
van die Afrikaner op ekonomiese
gebied. Dit was 'n tyd wat ons 'n
leiersfiguur soos prof. Schumann die
nodigste gehad het. Treffend vir my ...
was sy stil eenvoud, beskeidenbeid en
menslikheid - almal karaktertrekke
van 'n groot gees."
- mnr. Anker Burger, president van die
Afrikaanse Handelsinstituut, en oudstudent van prof Schu met die instel
van 'n heildronk tydens 'n reunie van
oud-studente van die fakulteit Handel
en Administrasie op 4 Augustus vanjaar.
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Verskeie Oud-Maties en buidige Maties
bet ons in die afgelope maande ontval.
Matieland betuig graag sy diepste meegevoel met bulle naasbestaandes.
'n Oud-Matie en N.G. predikant, ds. Andre Brand, en sy Nederlandsgebore vrou, Bineke, is einde Oktober op die pad tussen Que Que en
Gokwe in Rhodesie deur terroriste vermoor. Os. Brand is die eerste .G.
sendeling wat deur terroriste vermoor word. Hulle was van 'n buite-diens
af onderweg na die Morgenster-sendingstasie, waaraan hulle albei
verbonde was. Os. Brand was die derde geslag sendelinge van die N.G.
Kerk in Rhodesie wat verbonde was aan die sendingstasie - dit is in
September 1891 aangele deur sy grootvader, ds. Andrew Louw.
Die egpaar se ses kinders, Coenie (16), Marike (13), Estie (II),
lise (9), Jaap (7) en Riaan (5) is deur die barbaarse daad wees gelaat.
Os. Brand was in Desember verlede jaar op Stellenbosch om die reiinie
van die Universiteitskoor by te woon.

/testudeer het aan die Comell-universiteit in Amerika, waar hy die
M.Sc. in landbou-ekonomie in 1927 verwerfhet. Vy(jaar later het hy
hoogleraar in landbou-ekonomie en markte aan die U.S. geword. Vanaf
1943 was hy 20 jaar lank hoofbestuurder van die KWV. Hy was ook
onder meer lid van die Raad van die Akademie vir Wetenskap en Kuns
en die Ekonomiese Adviesraad van die Eerste Minister. In 1962 het hy
die derde voorsitter van die Afrikaanse Handelsinstituut geword. Hy
het gedien in die direksies van verskeie bekende Afrikaanse maat.
skappye, en was onder meer voorsitter van Sanlam.
In 1948 het prof. Pretorius lid geword van die Raad van dIe U.S. In
die 20 jaar wat hy diens gedoen het, het hy hoog gewaardeerde bydraes
gelewer tot die werksaamhede van die Raad. Hy is benoem vir die
Finanskomitee, die Vise-kanselierkomitee en die Bou- en BeplanDlngskomitee. Sy bywoning van al die komiteevergaderings was merkwaardig getrou, ondanks stygende lewensjare. Hy was altyd goed
voorbereid en kon daarom konstruktiewe kommentaar lewer en
gemotiveerde aanbevelings doen, altyd met die belang van die Universiteit as deurslaggewende kriterium.
Prof. Pretorius was by die Universiteit bekend as 'n toegewyde
alumnus, dosent en amptenaar - 'n man van die hoogste integriteit,
wat met toegewyde ywer gewerk het in die belang van die inrigting. Die
universiteit het die graad D.Comm. (honoris causa) in Desember 1971
aan hom toegeken.
Hy word oorleef deur sy weduwee, drie kinders en nege kleinkinders.

Mnr. W. F. (nVadertjie n) Pienaar, 'n bekende in Kaaplandse onderwyskringe en die oudste Oud-Matie in die land, is middel Oktober, 'n dag na
sy 95e verjaardag, op Boesmansriviermond oorlede. Hy het bom aan die
begin van die eeu aan die destydse Victoria-Kollege as predikant bekwaam,
maar het 'n onderwysloopbaan gevolg. Hy was onder meer vanaf 1922
verbonde aan die Onderwyskollege Graaff-Reinet waarvan hy ook nege
jaar rektor 1I'as. Daama was by 28 jaar lank, tot in sy ~ j~ar, voorsitter van die dorp se skoolraad. Hy laat sy tweede vrou, dne kIDders. 12
kleinkinders en tien agterkleinkinders agter.

Hierdie foto van die egpaar Brand is enkele jare gelede
geneem - voor die geboorte van hulle jongste, Riaan.

Prof. W. 1. (Bill) Pretorius, bekende sakeman en ekonoom, en .'n li.d
van die Raad van die Universiteit van Stellenbosch, is onlangs 10 die
Paarl oorlede. Hy was 74.
Hy was in 1923 eerstejaar-Matie en het twee jaar later die graad
B.A. verwerf, waama hy met een van die eerste regeringsbeurse verder

Uit Ficksburg het Oud-Matie Willem du Toit - hy is hoof van die
Hoerskool Ficksburg - laat weet van die afsterwe van ds. Andries
Stockenstr6m drie dae voor sy 94e verjaardag. Hy is in 1883 op Prins
Albert gebore en het aan die eertydse SACS gestudeer. In 1910 is hy na
die Kweekskool op Stellenbosch waar hy teen die einde van 1913
gelegitimeer is. Hy was van 1927 vir 'n tydperk van 22 jaar leraar op
Ficksburg.

'n Gewese boogleraar in ekonomie aan die Universiteit van .tellenboscb,
prof. M. J. C. de Reville, is in Oktober in 'n Kaapstadse hospltaal oorlede
nadat sy geruime tyd siek was.
..
.
Prof. De Reville, 'n Belg van geboorte, was 'n bnlJante akademlkus.
Sy bet reeds op 21-jarige leeftyd 'n doktorsgraad aan die Universiteit van
Leuven verwerf en was ook een van die eerste medeprofessore aan die
U.S. Sy bet in i975 afgetree as boogleraar. Sy is in 1910 in Gits, WesVlaandere gebore. [n 1952 is sy aangestel as dosent in die ekonomie aan
die U.S. In 1954 is sy tot senior lektor bevorder en in 1972 tot medeprofessor in ekonomie.

'n atalse Oud-Matie, sen. Gert Hanekom. is vroeer vanjaar op sy
tuisdorp, Dundee, oorlede. Wyle sen. Hanekom (49), 'n Kapenaar van
geboorte, het hom na sy studentejare op Stellenboscb as pr~kureur in
Noord- atal gevestig. Sedert 1966 was hy L.P.R. vIr Khpnvler en
sedert 1970 opposisieleier in die atalse Provinsiale Raad, voordat hy
in April vanjaar senator geword het. Hy laat sy weduwee, Juanita. en
vier kinders (van wie drie nog op skool is) agter.

'n Oud-Matie en voormalige dosent aan die U.S., prof. M. J. Toerien,
hoof van die departement Anatomie aan die U.O.V.S. en president van
die Anatomiese Vereniging van Suider-Afrika, is op 13 Augustus in New
York oorlede. Hy het twee dae tevore met langverlof na die V.S.A. vertrek. Wyle prof. Toerien word oorleef deur sy weduwee en drie kinders.

Oud-Matie dr. A. J. Petrick is in Julie vanjaar in Pretoria oorlede. Wyle
dr. Petrick (71) het die graad M.Sc. (fisika) in 1927 aan die U.S. behaal,
waarna hy tot 1932 in Duitsland in die brandstoftegnologie verder
gestudeer het. Hy werk daarna by die pasgestigte S.A. Brandstofinstituut, waarvan hy vanaf 1948 tot 1972 direkteur was. Die vermaerde
wetenskaplike het die Havenga-prys vir skeikunde in 1958 ontvang. Sy
weduwee, vier van hul1e ses kinders, en 14 kleinkinders oorleef hom.

Mnr. H. J. (Manie) Malan, vader van die beroemde rooi uitvoerwyn
Alto Rouge, is in Augustus op Stellenboscb oorlede. Hy was een van die
eerste ses studente in die landbou aan die U.S. en bet mi die voltooiing
van sy studies op die plaas Alto naby Stellenboscb geboer. Wyle mnr.
Malan was drie jaar 'n lid van die U.S. se Raad. Hy word oorleef deur sy
weduwee, 'n dogter en 'n seun.

Die eerste hoogleraar in Afrikaans aan die Universiteit van Transkei,
prof. H. W. Truter, is vroeer vanjaar buite Umtata vermoor. Die 56jarige Oud-Matie het onder meer ook in Amsterdam gestudeer en het
sy doktorsgraad onder prof. F. E. J. Malherbe aan die U.S. verwerf.
Sy vyf susters en twee broers oorleef hom.

Prof. J. W. Loubser (75), gewese prinsipaal van die Bloemfonteinse
Onderwyskollege, is vroeer vanjaar oorlede. Hy het die graad B.A. in
1922 aan die U.S. verwerf, waama hy sy meestersgraad aan Oxford
behaal het. As middelafstand-atJeet het by Springbokkleure verwerf. Sy
weduwee en twee dogters oorleef bom.

Oud-Matie ds. H. F. Prinsloo (72) van Koster is in Augustus oorlede.
Hy was voor sy uittrede onder meer leraar op Villiers en Potchefstroom.
Sy weduwee, drie kinders en nege kleinkinders oorleef hom.

Os. J. T. M. de Jong van Arkel, voormalige hoofsekretaris van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, is op 68-jarige ouderdom oorlede. Hy wa
predikant onder meer in Port Elizabeth en op Betblehem voordat hy in
1948 by die Bybelgenootskap aangesluit het. y weduwee en drie kinders
oorleef hom.

Mnr. Tielman Mostert (79), die laaste oorlewende neef van Onse Jan
Hofmeyr, is in Kaapstad oorlede. Hy was 'n groot natuurliefhebber en
ywerige digter en skrywer. Sy weduwee, twee dogters en vyfkleinkinders
oorleef hom.

Mev. Lizzie Kritzinger, bekende inwoner van Gordonsbaai en vroeer van
Stellenboscb, is onlangs in die ouderdom van 56 jaar in die Strand oorlede. Sy is in Tanzanie gebore en bet die graad B.A. aan die .S. verwerf.
Sy word oorleef deur haar eggenoot, hulle getroude seun, een kleindogter en haar moeder.

'n Dosent aan die Kaapse Kollege vir Gevorderde Tegniese Onderwy ,
mnr. W. G. Treurnicht, is vroeer vanjaar in Kaapstad oorlede. Die
Oud-Matie uit die dertigerjare, word oorleef deur sy vrou en twee
seuns.

Mnr. B. P. J. (Eben) van Rensburg (74), voormalige hoof van die Orostdy
Tegniese Hoerskool op Worcester, is in Augustus in 'n motorongeluk
dood. Sy weduwee, vier kinders en 13 kleinkinders oorleef hom.
'n Bekende onderwysman en politikus, oud-sen. A. J. (Awie) van der
Merwe, is vroeer vanjaar in Kaapstad oorlede. Hy was 86. Hy was tien
jaar L.P. R. vir Piketberg en het daarna enator geword. Hy word
oorleef deur sy 82-jarige wed uwee.

Os. F. J. (Fred) Liebenberg is onlangs in die Strand oorlede. Wyle ds.
Liebenberg (77) het in die twintigerjare aan die .S. gestudeer. Hy was
lank leraar op Stellenbosch, en was sowat 30 jaar verbonde aan die
CSV, waarvan by ook boofsekretaris was. Hy laat sy weduwee, sewe
kinders en 18 kleinkinders agter.

Maryke, enigste dogter van mnr. Louis Wessels, redakteur van Topsport en gewese redakteur van Matieland, is in Oktober in Kaapstad
oorlede. Sy wa 'n leerling in st. 2.

Mnr. Ferdinand Moolman (26) van Verwoerdburg, is vroeer vanjaar in
'n motorongeluk naby Stellenbosch dood. Hy het verlede jaar die graad
B. in landboubestuur aan die .S. verwerf. Wyle mnr. Moolman is dood
kort voordat hy sy loopbaan sou begin by 'n tabakkotiperasie op Brits.

'n Bekende Stellenbo ser, mnr. W. C. du Toit (79). wie se skoenwinkel
in Van Ryneveldstraat aan geslagte Maties bekend was. is vroeer
vanjaar oorlede. Hy laat twee kinders en nege kleinkinders agter. Sy
vrou, die kunstenares Susarah du Toit de la Guerre. is enkele jare
gelede oorlede.

Matie/aNi Itet ook met /eedHlese verneem van die dood van die vo/gende
studente van die U.S.:

'n Gewese boof van die Kaapse Argief, en daarna adjunk-hoof van argiewe
in Pretoria, mnr. W. B. van der Vyver (SO) is in Julie in Pretoria oorlede.
Hy het in die veertigerjare aan die .S. gestudeer. Sy vrou en vier kinders
oorleef hom.

• Mnre. Francoi Marais (17) en Jannie Paxton (18), albei ingenieurstudente, in 'n vliegtuigongeluk.
• Mej. Jeanne du Preez (21), nagraadse student in sielkunde, wat voor
'n motor beland het.
• Mnr. Oawid Pretorius (21), 'n ingenieurstudent in sy vierdejaar, wat
verdrink het.
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OPgeboor,
Stellenboscb word deesdae 'n splinternuwe klank
en dis 'n klank die wat al boe meer mense
Die dirigent, dr. Paul Loeb van Zuilenburg, voor sy orkes.
Onder sy bekwame leiding speel die orkes die tonge
behoorlik los!
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laat stilstaan om te luister. Tussen sangfeeste en kooruitvoerings en ander musiekkonserte deur, is die Universiteit se jong blaasorkes besig om sy stem al boe dikker te
maak, en in die proses baie barte te verower.
Matieland bet onlangs 'n bietjie by bulle gaan inloer, en
wat was die verrassing groot! Sommer met die intrap
was dit duidelik dat die 40 musiekmakers die wereId nog
aan die brand gaan speel.
Dis ook geen wonder dat Maureen Joubert na die orkes
se eerste buitelug-uitvoering op die Braak tydens die
onlangse Van der Stelfees, in Die Burger geskryf het:
"Min mense sal nog 'n nuwigheid by die fees vergeet:
die blaasorkes van die Universiteit van Stellenbosch wat
op 'n verboog voor die kruitbuis gespeel het. Toe hulle
met Die Stem lostrek, het die berge in die omgewing
geantwoord. "
Maar wie is die man wat in bietjie meer as 'n jaar 'n
blaasorkes van meet af kon saamstel waaroor die mense
so praat?
Dr. Paul Loeb van Zuilenburg, die dirigent, is 'n sagsinnige persoon met 'n nederigbeid wat mens summier
van die man laat bou. Toe ons born wou uitvra oor homself, bet by onmiddellik gese: "Nee, begin liewer by die
mense wat hulle reg van die begin af beywer bet vir die
orkes. Daar is die Rektor, prof. J. N. de Villiers, wat ook
die beskermheer van die orkes is, die stigtingskomitee
wat bestaan het uit prof. Richard Behrens, mnre. Piet
Lombard, Pieter van der Westhuizen, Johan Fechter en

Koos Oosthuysen, en dan ook kmdr. Ron Marlow en sy
Vlootorkes, en mej. Erna Uys met die koor van die laerskool Bloemhof, wat verlede jaar 'n fondsinsamelingskonsert vir ons gehou het.
"Die Universiteit het RIO 000 gestem vir instrumente,
en SA MBA en die Stigting vir die bevordering van Musiek
het instrumente en geld bygedra."
Oor homself wou die dirigent nie praat nie, maar ons
het met 'n ompad iets van die man te wete gekom.
As daar iemand is wie se hart musiek klop, dan is dit
hy. Dit spreek boekdele dat hy binne 'n jaar m'1 die
stigting van die orkes, uitgenooi is om as gas-dirigent op
te tree en 'n lesing te gee - oor die Universiteit van
Stellenbosch-Blaasorkes! - tydens een van die grootste
en mees toonaangewende jaarlikse musiekkongresse in
Amerika, naamlik die Mid-East Instrumental Music
Conference by die Universiteit van Duquesne in Pittsburgh. En die uitnodiging het gekom van niemand anders
nie as die beroemde dr. Donald E. McCathren van groot
koor- en orkesfaam in Amerika en Europa.
Dr. Van Zuilenburg kon ongelukkig nie die uitnodiging
aanvaar nie.
Hierdie gebore Nederlander - tans getroud met Afrikanernooi Petra Smit en Stellenbosser in murg en been het in 1952 die Diploma van die Amsterdamse Konservatorium verwerf, en in 1953 aan die Ecole ormale de
Musique in Parys die Diplome Superieur de Pedagogie
Musicale met 'n gemiddelde van 90%. Daarna het
U.V.L.M., L.Mus.T.C.L., L.T.C.L., B.Mus., M.Mus.
en Ph.D. gevolg - laasgenoemde aan die Universiteit van
die Witwatersrand.

Voordat hy na Stellenbosch gekom het, was hy onderdirekteur van die Konservatorium vir Musiek in Pretoria.
Hy is ook 'n begaafde komponis, en doen baie verwerkings vir die orkes. In 1966 het hy die eerste prys
ontvang van die Vereniging van Komponiste vir 'n
klavierkonsert, wat in dieselfde jaar in Johannesburg
deur 'n orkes uitgevoer is met homself as solis. Hy het
ook werke vir koor, orkes en solis geskryf, en verskeie
van sy ander werke is deur die S.A.U.K. uitgevoer. 'n
Bekende werk van hom is Musica Variata - 'n leerboek
vir blokfluit.
Hy tree ook gereeld op as eksaminator vir die Universiteit van Suid-Afrika.
Oor die orkes se toekomsplanne kan dr. Van Zuilenburg baie geesdriftig gesels. "Benewens gereelde uitvoerings in en naby Stellenbosch, beplan ons ook 'n
groot orkesfees vir Oktober volgende jaar. Dit gaan 'n
geleentheid wees om te onthou. Verskeie blaasorkeste
gaan deelneem, onder meer ook Skotse doedelsakorkeste.
Maar daar sal ook 'n verrassing of twee wees!
'''n Massa-orkes van maklik 200 blasers gaan ook optree. Dit gaan 'n belewenis wees wat Stellenbosch nie
g66 sal vergeet nie!"
Vir Oud-Maties is daar ook die goeie nuus dat die
orkes 'n binnelandse toer in die Junie-vakansie beplan.
En as dit eendag gebeur dat die orkes 'n buitelandse
toer onderneem, sal die dirigent se taalbekwaamheid
goed te pas kom. Hy praat Afrikaans, Engels, ederlands, Frans en Duits vlot!

Met bo/wange en vingers wat raakvat trek die manne met die
swaargeskut los. Op die foto kan die treffende wapen van die
orkes oak mooi gesien word. Die ampte/ike drag vir die mans
is die Matiebaadjie.
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Prof. Truter
hu Id ig
John Gilmore
Prof. R. Truter, Posbus 252, Stellenbosch:
Vroeer vanjaar het John Alexander Gilmore in die ouderdom van 77 jaar by minister Lourens Muller in die se
kantoor onverwags aan sy hart beswyk. Hy en sy suster
Lily was juis besig om 'n koppie tee daar te geniet.
John se ouers het uit oord-Ierland na Suid-Afrika
gekom. John en Lily het hier groot geword. Hulle het
baie vriende onder die Afrikaners getel.
Gilmore het 'n ingenieursgraad aan die Universiteit
van Kaapstad verwerf en het toe vir nagraadse studie
onder sir Charles Inglis na Cambridge gegaan.
John was vir jare senior lektor in siviele ingenieurswese
aan die U.K. Ek was een van sy studente. Hy het in 1949
uit die pos bedank.
Toe ek as professor in siviele ingenieurswese op
Stellenbosch aangestel is het ek my in 1950 na John
gewend. Hy het ingestem om Stellenbosch in 'n tydelike
hoedanigheid vir ses maande te kom help. Hy het so veel
van die U.S. en sy mense gehou dat hy vir 15 gelukkige
jare gebly het.
John was 'n diep kenner van sy vak en 'n uitmuntende
dosent. Die studente het hom op die hande gedra.
Benewens sy uitgebreide wetenskaplike kennis was hy
ook 'n gegronde kultuurmens met wye belangstelling in
literatuur, musiek en godsdiens. Hy het nie met sy godsdiens te koop geloop nie, maar was tewens 'n deeglike
werker in die veld. So byvoorbeeld het hy vir 30 jaar 'n
leidende rol in die Soutrivierse sending gespeel. Onder
meer is hy vir 'n termyn gekies as president van die
Suid-Afrikaanse Instituut van Siviele Ingenieurs. Kort
voor sy dood het die Instituut hom gehuldig en tot erelid
verhef.
Die departement Siviele Ingenieurswese van die Universiteit van Stellenbosch het baie te danke aan John
Alexander Gilmore vir sy leiding en die gesonde kritiek
en goeie raad wat hy aan my verleen het gedurende sy
verblyf van 15 jaar tussen ons, die Maties.
Aan sy suster Lily gaan ons innige meegevoel uit. Sy
het 'n Iiefderyke broer verloor, 'n werklike seder.
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MAT/ELAND
ONS HULDEI
Mnr. Frans Kocks, Posbus 264, Vereeniging:
Dankie vir die gereelde toesending van Matieland: dit
beteken vir my en Denise (ook Oud-Matie) veel- al treur
ek nou oor die afsterwe van Dawie Krige en jaargenote
icolaas Marais en Dawid van Rooyen.
Intussen Ie ek u hierrnee 'n tweetalige "gedig" (met
verskoning teenoor prof. Dirk Opperman, wat vir
Denise in Pietermaritzburg skoolgehou het!) voor. Die
Afrikaans het 26-27 Julie 1945 op Bulawayo (waar ek
Afrikaans-Ieerkrag was) "ontstaan" en is 3 dae later in
my gebrekkige Engels omgesit:
MAT/ELAND, ONS HULDE!

Stad van die Eike, met heldere strome,
ewige lente verheerlik jou skoonheid;
Trots hou jou berge die wag oor ons drome,
'wyl jou verlede ons oproep tot arbeid.
Hier kan ons lewe, studeer en tot stand bring,
Simon se voorbeeld bepaal steeds ons strewe;
Saam wil ons handhaaf, getrou aan sy leiding,
Sterk in die krag deur die Here ons vergewe.
Kennis, kultuur en ook sport is ons keuse;
Liggaam en brein vind hier gunstige oorde.
Studie en spel - in alles ons leuse:
Diens aan ons Volk met ons dade en woorde.
Stad van Belofte, besiel steeds ons lewe;
Bron van die Waarheid, jy stig ons tot lering.
Sieraad van Volk, om te dien sy ons strewe;
Tuiste van Wysheid, ontvang ons waardering!
Stellenbosch for Ever!
City of Oaks, with your silvery streams,
Spring everlasting enhances your splendour.
Proudly your mountains stand guard o'er our dreams,
While your renown bids us glorify labour.
Here we may study and live for creation,
Simon's example directs all our vigour.
Proudly we treasure our golden tradition,
Strengthened by God who instills in us valour.
Knowledge and culture and sport form our training;
Muscle and mind enjoy equal attention.
Learning and playing - they help us in serving,
true to our ideals, our country and nation.
City of Promise, our Life's Inspiration;
Fountain of Truth, that promotes Education.
Gem of our People, to serve our intention,
Dwelling of Wisdom, accept our 'preciation!

WEN 'N MOTOR
VIR NET R1 ,OO!
Ten bate van
USKOR (W.O. 3077)
EERSTE PRYS: DATSUN 120 Y
Verskaf deur: CL DATSUN

TWEEDE PRYS: DATSUN 120 Y BAKKIE
Verskaf deur: CL DATSUN

VIERDE PRYS: Sanyo HoiHroustel met
Garrard Draaitafel:

DERDE PRYS: 6 Kub. vt. S.A.G.A. Yskas:
Geskenk deur: LEWIS STORES.

Verskaf deur: ETKINDS.

VYFDE PRYS: Sanyo Motorradio:

SESDE PRYS: Sanyo Stofsuier:

Geskenk deur: AUTACS.

Geskenk deur RAVE

SEWENDE PRYS: Three Spears Rugsak:

AGSTE PRYS: 2 Geskenkbewyse van RSO elk:

Geskenk deur' CAMP AND CLIMB

Geskenk deur' MARKHAMS en FOSCINI.

NEGENDE PRYS: Hitachi Motorradio:

TROOSPRYSE: Nog 24 persone sal die wenners
wees van 12 kiste rooiwyn en 12
kiste witwyl'Y.

Geskenk deur: HITACHI.

Geskenk deur DIE BERGKELDER

RE~LS VAN DIE KOMPETISIE
1. Die wenners van die kompetisie sal die insenders wees van die eerste 35 korrekte oplossings wat op 1 April 1978 oopgemaak word. Die wenners sal persoonlik in kennis
gestel word en hulle name sal ook in die pers verskyn.
2. Die sluitingsdatum van die kompetisie is 31 Maart 1978.
3. Elke inskrywing moet vergesel word van 'n inskrywingslooi van Rl.00. Posorders en tjeks moet uitgemaak word aan U.S.-Karnavalfonds.
4. Stuur slegs die inskrywing met die korrekte antwoorde en Inskrywingslooi aan. KARNAVAlMOTORKOMPETISIE. lANGENHOVEN-STUDENTESENTRUM. UNIVERSITEIT
VAN STEllENBOSCH. STEllENBOSCH 7600.

INSKRYWINGSVORM
Kies die korrekte antwoord (A of B of G) op elk van die volgende vrae en skryf dan die korrekte letter in die blokkie
teenoor die vraag:
1. Stellenbosch is in die hartjie van die ... ?
(B) Nuweland
(A) Swartland
2. Die Karnavalkompetisie is ten bate van.
(A) SHAWGO
(B) USKOR

(G) Wynland

?
(G) Datsun

3. Wie was die losskakel van die wereldspan wat in 1977 teen die Springbokke gespeel het?
(A) Robbie Blair
(B) Paul McLean
(G) Hugo Porta
NAAM:
ADRES:

..
.

.

..

..

.

Kode:

.
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woman in a world of men and
their machines. She is Joan
Barriage, former deputy director of the American Federal Aviation
Administration's Office of Environmental Quality in Washington, D.C.,
who during the past year has taught
aeronautical engineering at the University of Stellenbosch.
Many fields ofengineering are highly
suitable to women, says Mrs Barriage,
who regrets the fact that so few women
train as engineers - even in the United
States, where they have flocked into
many of the formerly all-male careers.
She studied in aeronautical engineering at Purdue University, and has
completed course work for a doctorate
in business administration at George
Washington University.
Before joining the Federal Aviation
Administration (FAA), she worked
on various stress analysis projects at
the Armour Research Foundation,
and was engaged in design efforts on
the DC-8 and B-707 landing gear.
At the FAA she worked as assistant
chief to the Aircraft Safety and oise
Abatement Division, which develops
technical and economic data to support
changes to aircraft airworthiness,

A

noise, engine emISSIOns and operations regulations.
The Office of Environmental Quality, of which she was deputy director,
was instrumental in the formulation
of environmental preservation policies
at a time when the FAA was involved
in major initiatives, such as the Concorde programme.
She also acted as manager of a
multi-million dollar high altitude pollution programme. This complex,
multi-disciplinary scientific programme provided data for the formulation of federal policies to prevent
the harmful effect of aviation on the
ozone layer.
At that time she also acted as the
senior technical member of the American delegation which negotiated a
three-nation Stratospheric Monitoring Agreement between the United
States, Britain and France. The agreement provides for a global stratospheric ozone monitoring network.
Despite her varied and interesting
career, Mrs Barriage wanted to
"drop out" for a while, as she puts it.
The opportunity came during a tour
of South Africa last year. A visit to

the Graduate School of Business at
the University of Stellenbosch led to
the offer of a teaching post in the
University's faculty of Engineering.
She arranged for a year's leave from
the FAA and took up a post in the
department of Aeronautical Engineering at Stellenbosch. Aircraft design is
one of the subjects she teaches.
She admits to having fallen in love
with this country and with the challenges and opportunities it offers. She
has soon to go back to her job at the
FAA, but would like to stay in South
Africa much longer.
One of the things she particularly
likes is the climate. A great lover of
the outdoors, she is a keen golfer and
yachtswoman. Flying, however, is her
pet hobby. She started flying when she
was 16, and is a member of the
American Institute of Aeronautics
and Astronautics and of a private
pilot organisation, the inety ines.
To this lively woman the mountains
of the Western Cape offered another
opportunity "to reach for the skies":
For the first time she took up mountaineering, and thoroughly loved it.
She has climbed Table Mountain and
the Cedarberg mountains.
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Dawie Snyman word
rugbyorganiseerder
Die Springbokrugbyspeler van die
Maties, Dawie Snyman, sal van
aanstaande jaar af by die Universiteit
sy aandag onverdeeld aan rugby en
veral die administrasie en organisasie
daarvan, kan wy. Hy is van I Maart
1978 aangestel as die U.S. se rugbyorganiseerder.
Snyman, wat die afgelope twee jaar
die pos van assistent-sportsekretaris
aan die U.S. beklee, was tot nou toe
grootliks verantwoordelik vir die administrasie en organisasie van agt
sportsoorte - rugby uitgesluit - soos
tennis, atietiek, e.d.m. As kaptein en
hulp-afrigter van die Maties se eerstespan bet hy vanjaar 'n groot rol gespeel
in die roemryke oorwinnings van
Stellenbosch op die rugbyveld.
Die huidige pos van rugbyadministrateur word van I Maart aanstaande
jaar omskep in die pos van rugbyorganiseerder. Die Maties se huidige
rugbyadministrateur, mm. Jannie
Krige, tree einde Februarie 1978 uit,
en Snyman word dan rugbyorganiseerder. (Die pos van rugbyadministrateur word dan omskep in die pos
van rugbyorganiseerder.)
As rugbyspeler bet Snyman wereldroem verwerf, en met Dok Craven se
metodes as rigsnoer, het hy ook as afrigter reeds sy stempel gelaat. Die afgelope drie jaar is hy die Maties se
klubkaptein en in die hoedanigheid
bet by 'n groot aandeel gehad in die
afrigting en algemene voorbereiding
van die Maroentruie wat vanjaar SuidAfrika se onbetwiste klubkampioen is.
Onder sy leiding het hulle oorwinnings
behaal oor topspanne soos Diggers,
Harlequins, Tukkies, Ikeys en Villagers.
Dawie Snyman is een van die min
rugbyspelers wat daarmee kan spog
dat hy as Springbok gekies is voordat
hy vir sy provinsie gespeel het.
Hy het die groen en goud in 1971
verwerf toe hy vir die toer deur Australie gekies is. Op die toer het hy ses
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wedstryde vir die 'Bokke losskakel
gespeel. Die volgende jaar is hy vir die
toets teen Engeiand op Ellispark gekies en aan die einde van daardie jaar
het hy as lid van die Gasellespan in
Argentinie getoer. In 1973 het hy saam
met die Maties deur Europa getoer en
in die daaropvolgende jaar het hy twee
toetse teen die Britse Leeus van WillieJohn McBride gespeel.

Robbie Blair en Wilhelm Landman
ingesluit het.
Nadat by in 1967 gematrikuleer het,
is hy vir 'n jaar na die Lugmaggimnasium in Pretoria en in 1969 het hy ingeskryf as eerstejaar (vir die graad
B.A. (L.O.) ) aan die Universiteit van
Stellenboscb.
Hy het Suid-Afrika reeds in tien
toetswedstryde verteenwoordig en 65

Dawie en sy vrou Pam met hulle twee dogtertjies - Patse (agt maande) is op sy skoot
en Loui (2t).

Na 'n besering in die tweede toets
teen die Leeus, het hy besluit om hom
op die heelagterposisie toe te spits.
Sedertdien het hy teen die Franse (in
twee reekse), die All Blacks (twee
toetse) en teen die Wereldspan die
laaste vesting op die rugbyveld vir
Suid-Afrika beman.
Snyman is in Johannesburg gebore
en het sy skoolopleiding aan GreyKollege in Bloemfontein geniet waar
sy skool- en rugbymaats sulke bekende
rugbyname soos Morne du Plessis,

keer in die streeptrui van die W.P. uitgedraf.
Nadat hy twee jaar as tegniese
beampte by die departement Liggaamlike Opvoeding aan die Universiteit werksaam was, is hy aangestel as
direkteur van afrigting van die W.P.
se Rugbyburo. Daarna is hy by sy alma
mater as assistent-sportsekretaris aangesteI - dit is ook die pos wat hy tans
beklee. Ondertussen bet hy ook die
graad hons. (B.A.) in liggaamlike opvoedkunde verwerf.
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