~se ImWewyn van'n adeIlike reeks.
AeFlllebloemPremier Grand Cru.
~tweftUig.~ . En b~ bate droog.
'n verfrissende aangepame geur wat langsaam talmo
Ontdek die delikate balans tussen droogheid
en karakter. Van Zonnebloem.
Die premier Premier Grand Cru.
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QUD-MATIES!
WEES TROTS OP U ALMA MATER

PIKKIE BLOMMAERT
Mansuitrusters
STELLENBOSCH BlED U DIE VOLGENDE:

*
*

Oud-Matie-baadjies en dasse
Oud-Matie-sweetpakke
ALLE GROOTTES IN VOORRAAD

NUUT! Kleurbaadjies van die fakulteite van Geneeskunde en Regsgeleerdheid
nou beskikbaar
-

Groot verskeidenheid universiteitsdasse beskikbaar -

VIR POSBESTELLINGS BEL OF SKRYF AAN:
PIKKIE OF SEUN - OUD-MATIES

pikkie blcmmaert:
mansuitruster

stellenbosch

PLEINSTRAAT 61
Foon/Phone 3674

Posbus/P .0. Box 94
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REDAKSION EEL

Ontstellende syfers
IN 1961 het meer as twintig persent van US se
studente in die Fakulteit van Natuurwetenskappe
gestudeer. Vanjaar was die persentasie slegs elf hoewel nuwe departemente en vakrigtings, soos
rekenaarwetenskap, intussen bygekom het.
Sekondere onderwysstudente vir die HOD-kursus
wat die vakdidaktiek wiskunde volg (met minstens
wiskunde II as vereiste) het in die afgelope drie jaar
van 35 na 21 afgeneem en die met die vakdidaktiek
natuur. en skeikunde (minimum-vereistes: chemie III
en fisika I, of omgekeerd) het van negentien na agt
gedaal.
Ook die RGN-verslag oor onderwysvoorsiening dui
op ontstellende syfers oor onderwysers se kwalifikasies in die natuur- en skeikunde.
Vir 'n te groot en groeiende groep van ons land se
jong mense is die wereld van die tegnologie nog
vreemd. Hulle moet daarin ingelei word. En hulle
moet nie net omgepraat en oorgehaal word nie, maar
gei"nspireer word, om daaraan deel te he.
Die vakke moet egter nie geromantiseer word nie,
maar 'n beeld van professionalisme
moet in die
modeme idioom geskep word. By skolier en student
moet die relevantheid van wiskunde en die natuurwetenskappe ingeskerp word. Bring die opleiding
nader na die praktyk.
En daar behoort weggebreek te word van die beeld
van tydrowende, "moeilike"
vakke wat 'n mens
nerens heen lei nie, omdat dit agtergrondkursusse vir
studente in die "toegepaste" wetenskappe en die
"professionele" wetenskaplike studierigtings is.
Universiteite behoort voort te bou op die onderwysdepartemente se lofwaardige pogings om besonder
begaafde leerlinge te verryk en vinnig te laat vorder.
Op universiteit moet hierdie studente gestimuleer
word om nie te wit wegbreek na "nuwe" studierigtings toe nie. Daarvoor moet universiteite ingerig
wees vir groter individualisering en werk met kleiner
groepe. Die subsidiering van universiteite behoort
hierby aan te pas.
Die private sektor kan verder help met beter en
groter beursskemas, veral aan nagraadse studente,
asook met praktykervaring, byvoorbeeld in die vorm
van vakansiewerk teen behoorlike vergoeding.
In Suid-Afrika, met sy rykdom aan natuurlike hulpbronne, sal 'n tekort aan wiskundiges en natuurwetenskaplikes noodwendig ontwikkeling en vooruitgang strem. Daarom behoort opvoedkundige inrigtings en die private sektor saam te span om die
situasie reg te stel.

Geluk, en dankie, Dok ~
Dr. Danie Craven het wyle mnr. Sport Pienaar se
rekord om vir meer as 26 jaar voorsitter van die SA
Rugbyraad te wees, oortref.
Anders as mnr. Pienaar het Doktor gedurende sy
tyd met politiek, betogers, boikotte en afdreiging te
make gehad. Te midde van die moeilike omstandighede het hy hierdie veeleisende posisie die afgelope
26 jaar met onderskeiding beklee en vir rugby en
Suid-Afrika ontsaglik baie vermag.
Aile sportlui en lojale Suid-Afrikaners - maar
veral Stellenbossers - se baie geluk, en dankie!

N hier is hy - dr. Jan van der Horst, wat
presies veertig jaar nadat hy in 1942 die
Maties se Studenteraadsvoorsitter
was tot voorsitter van die Universiteitsraad
verkies is.
Johannes Gehardus van der Horst is in 1919 op
Wolmaransstad
gebore en het die grade B.A. en
LL.B. (cum laude) in die vroee veertigerjare aan
US verwerf. In 1941 was hy redakteur van Die
Stellenbosse Student en in 1942 SR-voorsitter. Hy
was 25 jaar lank aan die voedselbedryf verbonde
voordat hy in 1967 groep-hoofbestuurder
van Ou
Mutual geword het. Twee jaar later het hy besturende direkteur geword en in Januarie 1974 ook
voorsitter van die maatskappy se direksie. Einde
1978 het hy die pos van besturende direkteur opgese. Sedertdien is hy direksievoorsitter.
Dr. Van der Horst was in April vanjaar tien jaar
lank lid van die Universiteitsraad.
Hy is 'n direkteur van verskeie maatskappye en onder meer 'n
erelid van die SA Kollege van Geneeskunde.
In 1973 was hy die Business Times se Sakeman
van die Jaar. Die Akademie vir Wetenskap en
Kuns het hom in 1978 met die Frans du Toitmedalje vir sake-leierskap
bekroon.

E

Fokus Op...

Dr. Jan van der Horst.
Dr. Van der Horst se vrou, Truida, is ook 'n
Oud-Matie.
Twee van hUlle drie kinders, mev.
Christine Cronje en mnr. Evert van der Horst, het
- soos hUlle pa - in die regsgeleerdheid aan US
afgestudeer.
• Die nuwe voorsitter
van die US-raad se
familiebande is nou verweef met die voortbestaan
van die Universiteit as opvoedingsentrum
en kulturele brandpunt van die Afrikaner in die stormagtige jare kort na Uniewording.
'n Ander dr. J. G. van der Horst wat in die
1890' s aan die Victoria- Kollege gestudeer het en
ons dr. Van der Horst se Oom was, was in 1913saam met dr. D. F. Malan en prof. Moorrees een van die drie opstellers van die memorandum
waarin die Regering gevra is om die VictoriaKollege as volwaardige Universiteit te erken nadat die Parlement voorgestel het dat net een
residensiele universiteit, op Groote Schuur, gestig
moet word.
Die memorandum
het daartoe gelei dat Stellenbosch 'n onafhank1ike universiteit met sy eie identiteit geword het.

MATI ELAND

3:82

3

T

Adm. Putter.

HE heart obtains its energy to
develop contraction from certain
components of the blood (e.g. glucose). Only about twenty per cent of
this energy is used for pumping blood
around the body. The balance, eighty
per cent of the energy, appears as
myocardial heat production.
The continuous
measurement
of
heat production on isolated working
animal hearts was recently accomplished
by
a
unique
method
developed in the Medical School of
the University by an East German
born
physicist,
Dr Richard
A.
Niesler, and his research team. Dr
Niesler's team forms part of the
Medical Research Council's Unit for
Molecular and Cellular Cardiology as
well as the University's Department
of Medical Biochemistry.
Richard Niesler was born in 1926 in
what is now East Germany.
He
underwent his schooling and initial
university training in Dresden and
Rostock.
The second world war,
however, interrupted
his academic

Oud-Matie nuwe
Vloot-hoof
'n QUD-MA
TIE,
skout-adml.
A.P. (Dries) Putter, wat die
graad B.Mil. in 1957 aan US verwerf
het, is die nuwe hoof van die Vloot.
Hy was onder die eerste groepie studente wat hulle met die stigting van
die Fakulteit van Krygskunde in 1955
vir die kursus ingeskryf het.
Dit was die jaar nadat die boerklong van Brits se liefde vir die buitelewe hom by die Vloot laat aansluit
het. Hy is in 1935 op hierdie WesTransvaalse dorp gebore en het daar
gematrikuleer.
Nadat hy sy seediens op mynveers
gedoen het, het hy onder meer 'n lang
duikbootkursus
in Brittanje gevolg.
Hy was een van die eerste bemanningslede wat by die bou van die SAS
President Kruger betrokke was en het
later duikbootjagoffisier
op die SAS
President Pretorius geword.
Adm!' Putter was bevelvoerder van
die Vloot se skool vir duikbootjagoffisiere voordat hy in 1969 bevelvoerder
van Mynveegeskader
1.47
4

MATIELAND 3:82

geword het. Daarna was hy ook
gesagvoerder
van die SAS Port
Elizabeth en die SAS Mosselbaai.
Nil 'n tyd as personeellid van die
Hoof van die Weermag word hy in
1980 bevelvoerder
van die Vlootkommandement
Natal. Nil 'n verdere
tydperk as lid van die Verdedigingstaf
word hy tot skout-admiraal
bevorder
en sedert Januarie vanjaar was hy
hoof van Vloot-operasies
by die
Vloot-hoofkwartier
in Pretoria.
Hy het verskeie toekennings ontvang, insluitende
die Medalje vir
Troue Diens in die Staande Mag (18
jaar), die Medalje vir Troue Diens in
die Weermag (silwer, 20 jaar), Die
Hoof van die Weermag se Aanprysingsmedalje
(1978) en die Suiderkruismedalje (1979).
Adml. Putter se vrou, Gerda, was
'n nooi Fourie van sy geboortedorp.
Hulle het vyf kinders, Pieter (wat
vanjaar matriek was), Mariette (16),
Christelle (14) en 'n tweeling, Elsa en
Petro (10).

career. He was required to serve as
second infantry
lieutenant
in the
gruelling German campaign on the
Russian front.
After the war, while in his second
year at university,
he managed to
escape through the Iron Curtain and
continued his studies at the "Free
University of West Berlin", where he
received his Master's
Degree (cum
laude) in Physics and Mathematics.
He then joined the famous Max
Planck
Institute
for
Physical
Chemistry in West Berlin, which was
under the directorship
of a Nobel
Prize-winning
physicist,
Max von
Laue.
Temperature
became
the basic
physical variable in all Dr Niesler's
research work. His D.Sc. thesis and
research work published with Prof I.
N. Stranski, a leading crystal scientist, centred round crystal growth in
defined temperature fields.
Dr Niesler's subsequent
research
projects were concerned with high
temperature
and pressure effects in
detonation physics. This was followed by management appointments
in
companies
specialising
in
lowtemperature and vacuum physics and
instrumental chemical analysis.
By the end of the sixties this
brilliant
physicist
and successful
research scientist, his wife, Ulrike,
and their baby son, Thomas, were living in Hamburg,
in northern West
Germany. However, having spent his
youth in the wide, open spaces of
eastern Germany, often going to his
grand-parents'
farm
in southern
Poland, Dr Niesler found it difficult
to resign himself to the industrial life
and over-populated
cities of Western
Europe.
Friends at his rowing club in Hamburg talked about South Africa and
the prospects of this country.
He
called at the South African embassy
in Cologne and decided to pay an extended visit to the Republic in 1970.
What he saw, impressed him. He had
felt especially at home in the Western
Cape "with its relaxed atmosphere,
the still rural outlook of its people
and the vast open spaces behind its
beautiful
mountains,"
said
Dr
Niesler.
"And I was very impressed by the
high standard
of work and the
pioneering
spirit that prevails in
medical research in this country."
Dr Niesler and his family emigrated

At the University of Stellenbosch Medical School a unique method has been
developed to measure the heat production of an isolated heart with the
remarkable precision of one hundred-thousandth of a degree centigrade.

•
In

Breakthrough
medical research

bolism in the heart muscle. It also
provides a new tool to investigate the
efficiency of miocardial drugs in the
laboratory.
The most ambitious idea of the
project, said Dr Niesler, is eventually
to arrive at an experimental model for
the development
of the thermodynamics of an entire living system.

* * *
The Niesler family now lives at the
foot of the Tygerberg hill, and, in his
words, "tremendously
enjoy the new

Dr Nies/er in the thermal
precision laboratory at the
Stellenbosch
Medical
School.

to South Africa the next year. He
started working with the Medical
Research Council in the biophysical
field. At the Medical School of the
University of Stellenbosch,
which is
situated
at the Tygerberg
medical
complex
in Bellville, he and his
research team developed a thermal
precision laboratory
for measuring
the heat production
of the isolated
hearts of rats.

These measurements are done with
a remarkable
precision
of one
hundred-thousandth
of a degree centigrade.
The
heart's
mechanical
power is simultaneously
determined,
so that the complete
myocardial
energy output can be monitored continuously.
This method
offers an exciting
challenge to biochemical researchers
to test hypotheses about the meta-

life we have found in this beautiful
part of the world."
When they emigrated in 1971 his
widowed mother, Erna, accompanied
them. Thomas is thirteen years old
and has a sister, Carola (9), who was
born in South Africa.
The family has a cottage at Montagu, surrounded by the mountains of
the Western Cape, where they spend
their holidays and many weekends.
MATIELAND 3:82
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EDERT 1978 het die Kaaplandse
Onderwysdepartement
R250 000
aan IWWOUS, die Universiteit se Instituut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys, toegeken om indiensopleidingskursusse aan onderwysers in wiskunde, natuur- en skeikunde en biologie aan te bied.
Meer as 300 vakonderwysers
het
die Instituut se formele kursusse daar is twee per jaar - bygewoon.
Van hulle het kursusse gevolg in
vakke waarin hulle nie voldoende
universiteitskwalifikasies
en
vakonderrig-bekwaamhede
gehad het nie,
terwyl ander dit wei tot op eerstejaarsvlak gehad het.
Naas die R250 000 wat die Onderwysdepartement
direk aan IWWOUS
betaal het vir die opstel en aanbied
van die kursusse, het die departement
ook mim net soveel bestee aan reis- en
verblyf en ander koste vir die kursusgangers.
Dosente en vakkundiges
van US
bied die kursusse aan.
IWWOUS het die kursusse ontwerp om in die kursusgangers
se
vakonderwysbehoeftes
te voorsien en
om vir elke groep kursusgangers
in
die aanbieding van hulle yak op skool
waarde te he. Die dosente het probeer
om die akademiese leerstof as't ware
op die vakonderwys "af te stem."
As die akademiese gehalte van 'n

S

onderwyser se werk dit regverdig, kan
hy sy studies
voortsit
en die
IWWOUS-sertifikaat
aan die betrokke vakdepartement
by die Universiteit
voorle vir erkenning van byvoorbeeld
die eerste studiejaar van 'n graadkursus.
IWWOUS doen veral navorsing

Instituut
lei talle
beter

op
oor die onderwysers se behoeftes en
wi! die navorsingsresultate
vir publikasie verwerk.
Bykans aile wiskunde- en wetenskaponderwysers
in die land ken die
Instituut se publikasie,
IWWOUSNUUS, wat onderrigwenke en besprekings oor die onderrig van wiskunde

en die natuurwetenskappe
bevat. BP
(SA) borg die tydskrif,
sodat dit
gratis versprei kan word.
Wiskunde- en wetenskaponderwysers woon ook dikwels seminare, simposiums en kort kursusse oor hulle
onderskeie spesialiseringsrigtings
by
IWWOUS by. Die instituut beplan
om binnekort te help met die orientering van onderwysers vir nuwe sillabusse wat vir 1984 beoog word.
Vir volgende jaar reel IWWOUS
ook onder meer 'n kort kursus oor
elektronika
(in September)
en 'n
seminaar oor "begryping
van wiskunde", wat in Augustus saam met 'n
Brit, prof. Richard Skemp van die
Universiteit van Warwick, aangebied
gaan word.
"Die Instituut se funksie Ie daarin
om die akademiese en beroepsorientasie van Suid-Afrika se onderwysers
in die wiskundige en wetenskaplike
vakke te verhoog," se mm. Jan Nel,
IWWOUS se direkteur.
Die Kaaplandse Onderwysdepartement maak die werk moontlik, maar
'n tekort, veral aan heeltydse personeel, kortwiek nog van die Instituut
se ondernemings.
Om meer tot die
onderrig van wiskunde en die natuurwetenskappe op skool by te dra, het
IWWOUS nou groter steun van die
private sektor dringend
nodig, se
mm. NeI.

Nagedagtenis
word vereer

Robert McNamara by US
Ole voorsltter van die W~reldbank, mnr. Robert McNamara (regs), het die
Universiteit vroeer vanjaar besoek terwyl hy op 'n toer deur Suid-Afrika was. Hy
is hler saam met mej. Joan Brayden, 'n lid van sy geselskap, in gesprek met die
Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries, en prof. Andre du Toit van die
Departement Staatsfilosofie.
6
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'n GOUE medalje, die Benjamin
Boshoff-gedenkmedalje, gaan voort.
aan jaarliks aan die beste finalejaarstudent in Engels by US toegeken
word ter nagedagtenis aan wyle mnr.
Benjamin Boshoff, 'n Oud-Matie wat
verlede jaar oorlede is. Die medalje
word geskenk deur wyle mnr. Boshoff
se drle kinders, prof. A. B. Boshoff
van UP se nagraadse bestuurskoo/,
mev. (ds.) Annette Gavera van Bell.
ville en mev. Ronelle Marais van
Pretoria.
Mnr.
Boshoff
het
gedurende
1924.1928 aan US gestudeer en was
o.m. aan die hoer sko/e Franschhoek
en Albertinia verbonde.
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Universiteit help met
reuse- projek
die Universiteit se InstiIWWOUS,
tuut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys, gaan die sorgwekkende tekort aan opgeleide wiskunde- en wetenskaponderwysers
in Kleurlingskole
help verlig.
US en die Universiteit van WesKaapland het met die Departement
van Binnelandse Aangeleenthede
se
tak Onderwys vir Kleurlinge 'n ooreenkoms aangegaan vir 'n projek van
sowat R160 000 per jaar om indiensopleiding
aan die ondergekwalifiseerde onderwysers te verskaf.
Die projek begin vroeg volgende
jaar. Dit gaan sowat tien tot vyftien
jaar duur.
Die Departement van Binnelandse
Met die onderteken van die ooreenkoms is (voor) prof. De Vries, mnr. A. J.
Arendse, direkteur van onderwys, en
prof. Van der Ross. Agter is mnre. Jan
Nel van US, J. F. Rauch, adjunk-direkteur van onderwys, en Merlyn Mehl
van UWK.

Sake finansier die projek, bekend as
FIOWEWO (Formele Indiensopleiding
van Wiskunde- en Wetenskaponderwysers).
Dosente
met ondervinding
van
skoolonderwys aan die twee universiteite se fakulteite van natuurwetenskappe en opvoedkunde
span saam
om die diens te lewer. Hopelik word
dosente van ander universiteite reeds
vanaf 1984 betrek en die projek ook
tot sentra elders in die land uitgebrei.
Hierdie beroepsgeorit!nteerde
opleiding kan ook na ander bevolkingsgroepe uitgebrei word.
Daar sal gepoog word om die bevoegdhede van onderwysers wat wiskunde, biologie en natuur- en skeikunde onderrig, uit te bou om aan die
onderwysers 'n steundiens te verskaf.
Die gedagte is dat die indiensopleiding ook die kursusgangers se kwalifikasies moet verbeter.
Meer as dertig dosente van die twee
universiteite bied gedurende 10 tot 28

Januarie kursusse in fisika, chemie,
botanie, soOlogie en wiskunde aan op
die
eerste
somerskool
van
die
FIOWEWO-projek.
Dit word hoofsaaklik by UWK in Bellville gehou.
Die onderwysowerheid
het reeds sowat 120 onderwysers
as kursusgangers aangewys.
US se vakkoOrdineerders
is drr.
Koos Brink (chemie), Rikus Saayman
(fisika), Jan Jurgens (soOlogie) en
mnre. Danie Spreeth (botanie) en jan
Nel (wiskunde). Proff. Attie Basson
(chemie), Merlyn Mehl (fisika), Cecil
Leonard (soOlogie), Kristo Pienaar
(botanie) en Johan Vermeulen (wiskunde) tree by UWK in die hoedanigheid op.
Die Stellenbosse dosente moet hierbenewens ook diens doen vir die kursusse wat US se Instituut vir Wiskunde- en Wetenskaponderwys
vir
die Kaaplandse
Onderwysdepartement op Stellenbosch aanbied.
Die winterskool vir die FIOWEWOprojek is gedurende 20 Junie tot 1
Julie, maar die onderwysers sal voor
die tyd tuis werk aan werkopdragte
wat sterk vakonderwysgerig
is. Aan
die einde van die jaar skryf elkeen
eksamen in die yak wat gevolg is.
In 1984 kom 'n verdere komponent
van skoolvakke - soos natuur- en
skeikunde of biologie en wiskunde vir elke kursusganger aan die beurt.

"AG

jong, kom saam huis toe,
dan wys ek j ou die ou stoel wat
skande gemaak het. Staan op die
solder. "
'n Oomblikkie
kyk Johnie Williams my onseker aan, dan ewe
ongeerg haak hy sy boeksak oor sy
linkerskouer.
"Raait,"
se hy, "kom
ons ry." Die towerwoord solder, het
die deurslag gegee. Dit was 'n belewenis om op ons solder te kom.
Met ons fietse trap ons Van
Riebeeckstraat
op teen 'n buierige
suidooster in. Ons is sukkel-sukkel by
die houtvoorhekkie
van die huis verby en draai met verligting in by die

woorde Bonne Esperance pryk op die
twee witgekalke hekpilare langs die
voetbruggie oor die Meulsloot.
Opeens is ons haastig. Hardloop
om die huis. Die sleutel hang aan sy
hakie in die kombuis. Dan op met die
bree houttrap. Ek slIJit die deur oop
en ons twee stap die warm, skemerdonker solder binne.
Vanmelewe se solders, waar die afvalstukkies van ons verlede weggele
en vergeet is. Bereplek van dit wat
eens so mooi was, maar op 'n dag uit
die mode geraak en vir ons 'n verleentheid geword het - die glorie
reeds deel van ander dae.

vir die massa-produksie
het ontstaan.

van oudhede

Johnie
se solder-avontuur
het
begin. Hy het probeer vinnig loop en
gelyktydig
in .aIle rigtings gekyk.
Maar 'n mens kan nie in 'n solder vinnig loop nie en, na die skerp sonlig
buite, sien jy aanvanklik net vormlose
skaduwees en silhoeette.
Hy het 'n paar keer gestruikel en sy
maermerrie lelik gestamp, maar hy
was veels te opgewonde om seer te
kry. Dan gee hy 'n gil en ek weet hy
het die ou mensgeraamte aangeraak.
"Toe maar,"

roep ek, "dis nie 'n

DIE STOEL WAT SKANDE
GEMAAK HET
'n Veteraan-koerantman vertel van sy jeugjare lank gelede op
Stellenbosch, sy herinneringe aan die Kaapse politikus John X.
Merriman ... en die verleentheid waarin mev. Merriman in
Buckingham-paleis beland het

Deur Gus Cluver

groot draadhek, wat maar altyd oopgestaan het. Die fietse word teen die
lukwartboom
gestoot en die boeksakke op die sonstoep se verbleikte
plankvloer afgelaai.
"Watse vreemde naam staan op jul
voorhek,"
wil J ohnie skielik weet.
Hy was maar altyd vol vrae.
Beau Soleil 'n vreemde naam? Hoe
kon dit wees? Was dit dan nie nog
altyd net so deel van ons huis as die
rooi en blou glasruitjies
van die
stoepdeure, of die groot koperklopper aan die swaar kiaatdeur nie?
"Dis Frans en dit beteken maar net
iets soos lekker ou sonnetjie,"
antwoord ek 'n bietjie vieserig en voeg
by: "Daar's darem ook ander huise in
die straat met Franse name."
Dit moes ek nie gese het nie, want
Johnie wou dadelik weet watse name,
watse huise. Ek vertel hom van Sans
Souci op die hek van die De Wets se
huis langs Greylock en van my oupa
se huis regoor die straat waar die
8
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Rusplek vir alles wat lendelam
geword het - daar was tog nooit tyd
vir regmaak nie. Onsekerheid weI oor
die waarde en betekenis daarvan,
nooit oor die opgeskrewe opdrag:
Durf nie in vreemde hande kom nie.
Kosbare Africana, waar die langbeenspinnekop
die kurator is, weerloos teen die gevaar van brand en die
vindingrykheid
van die gewetenlose
"versamelaar. "
Spoggoed wat soldergoed geword
het.
Die jare trek verby, hul sleepsels
vol halwe drome en ou almanakke.
Ander waardes, ander behoeftes ontstaan en uiteindelik keer ons terug na
ons solders.
Die stof word afgevee en die soldergoed van weleer word die spoggoed
van ons moderne sitkamers.
En toe die soldergoed
opraak,
maar die vraag steeds toeneem, het
ons fabrieke gebou om ou soldergoed
te vervaardig. 'n Florerende bedryf

regte geraamte
nonsensding. "

nie. Dis sommer

'n

Ek moet baie vrae beantwoord.
"Ja, dis die skedel van 'n seekoei. My
oom het dit uit Rhodesie gebring.
Wat? Die trommel is vol ou viae.
Weet nie watse vIae nie. Seker
Engelse viae. Ander vIae ook. Wat jy
uithaal, moet jy terugsit, hoor?
"Dis 'n ou kate!. Die ronde koperknoppe is weg. Daardie kis? Vol ou
boeke. Ja, kom ons kyk."
Ek haal een uit en ons stap oar na
een van die lang-maer gewelvensters.
Buite in die straat stap prof. BrUmmer half-bukkend
teen die wind op.
Kierie in die een hand, 'n opgerolde
koerant onder die ander arm en 'n
sigaar-stompie in die mond.
Uit die ander kant kom 'n wolfhond aangehardloop
met 'n dennebal
in sy bek. Ek weet wie sy baas is. Net
daarna verskyn ook prof. Grosskopf,
pyp in die mond en ook 'n kierie in

-
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die hand. Hy moet keer, want die
wind wil hom aanjaag.
Hulle groet mekaar haastig. Hulle
is seker nie Ius vir gesels in die wind
en die stof nie. Waterkar
is vanmiddag 'n bietjie laat.
Johnie het intussen die boek van
my gevat en oopgemaak. "Kyk hier,"
se hy. Ek lees: Waverley Novels vol
XXXIV St Ronan's Well Edinburgh
1832. "Jislaaik,
dis darem 'n ou
boek, ne. Wie't dit geskryf, daar's
dan g'n naam nie?"
"Ek
weet nie,"
antwoord
ek,
"maar het mm. Loseby nie nou die
dag iets van die Waverley Novels gese
nie?"
Ons kon niks verder onthou nie. Ek
sit dit terug in die kis en maak die
deksel versigtig toe, maar iets omtrent
die boek het my aangegryp. 'n Klompie jare daarna, toe ek die huis verlaat
het, het ek St Ronan's Well op die
solder gaan haal. Vandag staan dit
nog in my boekrak langs 'n paar van
sir Walter Scott se ander werke.
Johnie se vrae moes weer beantwoord word: "Ag man, dis sommer
'n sofa. Eers in my pa se studeerkamer, later op die stoep. Kyk hoe
loer die vere deur."
So kuier-kuier tussen die solder se
stowwerige skaduwees het ons uiteindelik uitgekom by die stoel wat
skande gemaak het.
"Moes
nogal
'n 'grand'
stoel
gewees het," merk Johnie op, terwyl
hy die stof 'n bietjie afvee om dit
beter te bekyk.
'''n Ou moet net 'n ander stuk hout
by die skarnier inlas, hier waar dit afgebreek het. Dit kan 'n gesukkel afgee om dieselfde soort hout te kry.
Nie groot skade nie. Waarom het
julie dit toe nooit laat regmaak nie?"
Waarom? Ek het nie geweet waarom nie. Die stoel en die skande wat
dit destyds sou gemaak het, het my
heeltemal ontgaan totdat ek nou die
dag, terwyl ek na iets op die solder
soek, onverwags daarop afkom.
Dit het sommer eenkant
in 'n
hoekie gele, soos 'n gekweste dier wat
op die dood wag. Ek wonder toe of
Pa dit self daar gaan wegle het, want
soos ek later gehoor het, het die voorval hom geweldig ontstel.
Johnie se nuuskierigheid
was nou
eenmaal geprikkel en ek moes vertel
wat gebeur het met die stoel wat
skande gemaak het.
Ek on thou die middag toe ek in die
vrugteboord
langs die huis water na

die vyebome gelei het. Ek sien 'n
lang, skraal man, effens krom, by die
voorhek inkom.
Ons het almal mm. John X Merriman geken of minstens geweet wie
hy is. Pa het hom haastig tegemoetgeloop en ek merk toe dat een van die
sitkamer se spogstoele op die stoep
staan. Die stoel kon op 'n oulike
manier opvou en soms het ek stilletjies die verdonkerte sitkamer binnegesluip om die opvou-meganisme. uit
te toets.
Mm. Merriman was darem 'n baie
vername man om sommer so te kom

kuier en ek het van agter die druiweprieel die twee op die stoep dopgehou. Maar die geselsery het te lank
aangehou en ek het na my leiwater
teruggekeer.
Opeens hoor ek hulle lag. Sommer
lank en lekker. Ek kyk op en sien
mm. Merriman opstaan om sy lang
bene te rek.
Toe hy weer gaan sit, het dit
gebeur: Die spog-sitkamerstoel
het
onder hom padgegee en hy het plat op
die sementblad van die stoep beland.
Ek wou lag, want dit was eintlik baie
snaaks.

Pa het mm. Merriman dadelik opgehelp. Dit was seker nie maklik nie.
So 'n lang, bejaarde man, kom nie
gou weer orent as hy eenmaal op die
vloer is nie. Hulle is daarna die huis
binne. Seker verder in Pa se studeerkamer gesels.
"Is dit die skande wat hierdie stoel
gemaak het?" vra lohnie, 'n bietjie
verbaas.
"la," antwoord ek. "En dis al wat
ek daarvan weet. "Die stoel is nog
altyd hier op die solder en Pa wi! nie
daaroor praat nie."
Dit was eintlik vandat ek en Johnie

Skets deur Edwerd Roworlh (1880-1964). Met die vergun.
nlng ven John Merrlmen
Barry. UlI: John X. Merriman:
Paradoxical South African Statesman deur Phyllis
Lewsen, ultgegee deur Ad. Donker, Johannesburg,
1982.

die dag die solder besoek en oor die
stoel gepraat het dat die ding my al
hoe meer begin pia het. Waarom was
Pa so buitengewoon
ontstel oor 'n
voorval wat tog nie so ernstig was
nie?
Daarby wou ek dolgraag geweet het
waaroor die twee die dag so lekker
•
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gelag het. Dit was ook al keer wat
hulle gelag het.
Die tyd het aangestap en op I
Augustus 1926 is mnr. Merriman in
die ouderdom van 85 jaar op sy plaas
Schoongezicht in Idasvallei oorlede.
Kort daarna, op 'n Sondagmiddag,
terwyl ons onder die dennebome teen
die hange van Botmanskop
gestap
het, het Pa heel onverwags vir die
eerste keer met my oor die destydse
stoel-voorval gepraat.
Uit sy vertelling het dit geblyk dat
sy groot ontsteltenis oor die stoel wat
onder mnr. Merriman padgegee het,
teruggevoer moet word na 'n ondervinding wat mnr. Merriman tydens
die verkiesing van 1915 gehad het.
Dit was die eerste algemene verkiesing nil. Uniewording. Met tye was dit
redelik bitter en persoonlik,
terwyl
onaangename
voorvalle nie uitgebly
het nie.
Die besondere aansien wat mnr.
Merriman,
toe reeds 74 jaar oud,
onder aile politieke groepe geniet het
ten spyt, het hy hierdie soort dinge nie
vrygespring nie.
Dit was by 'n openbare verkiesingsvergadering op Kuilsrivier in die kiesafdeling Stellenbosch.
Nil. sy toespraak
het mnr. Merriman op die stoel agter die tafeltjie
gaan sit, maar tog nie gaan sit nie,
want toe hy hom weer kry, Ie hy plat
op sy rug voor die hele vergadering.
Later het dit geblyk dat iemand die
pote van die stoel gedeeltelik afgesaag
het. Sy gewig was net genoeg om die
stoel in duie te laat stort.
Hoewel dit vir hom 'n vernederende ondervinding moes gewees het, het
mnr. Merriman
kenmerkend
nooit
weer daarna verwys nie.
En toe, 'n paar jaar daarna, kom
sit hy op 'n spogsitkamerstoel
wat sy
gasheer vir hom op die stoep gaan
plaas het en jou wrintie waar, weer
eens gee die stoel onder hom pad en
weer eens bel and hy op die vloer. Dit
was vir Pa te veel.
Nou, vir die eerste keer, nil. al die
jare kon ek begryp waarom die voorval Pa so byna onnatuurlik
ontstel
het: 'n Gewese Eerste Minister, wat al
byna 80 jaar oud is, besoek hom en
die spesiale stoel wat hy hom aanbied,
val inmekaar
net soos in daardie
verkiesing.
Nil. ons 'n entjie verder gestap het
vra ek Pa of hy nog kan onthou waaroor hulle die dag so lekker gelag het.
Hy het gewag totdat ons bo was, daar
10
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waar die dennelaan ophou en die uitsig die mooiste is.
Gebruiklikerwys
gaan ons op die
dik mat dennenaalde sit. Toe vertel

Pa.
Hy het my teruggevoer na die tydperk net voor Uniewording. Die taak
van die Nasionale Konvensie om 'n
grondwet vir die toekomstige
Unie
van Suid-Afrika op te stel, was teen
Mei 1909 afgehandel en dit is ook
deur die parlemente
van die vier
kolonies aanvaar.
Die volgende stap was om die goedkeuring van die Britse parlement te
verkry. Met die oog daarop is afgevaardigdes
van die kolonies na
Londen gestuur. In September van
daardie jaar is die Zuid-Afrika-Wet
deur die Imperiale parlement goedgekeur en 'n maand later is dit deur
koning Eduard VII onderteken.
Terwyl die afgevaardigdes
nog in
Londen
was, het die koning 'n
swierige middagmaal in Buckinghampaleis vir hulle aangebied. So iets het
hulle nie vantevore aanskou nie: al
die eetgerei en servies was van goud
- goue vurke, goue lepels, selfs goue
sopborde.
Pleks van die lang tafels wat by
bankette gebruik word, het die gaste
in groepies by klein tafels aangesit.
Aan die koning se tafel was mnr.
Merriman,
Eerste Minister van die
Kaapkolonie,
wat destyds as die
senior kolonie beskou is, mev. Merriman en ook mnr. H. C. Hull.
Die 49-jarige
mnr.
Hull was
Minister van Finansies in die Transvaalse regering. Hy het egter bekendheid verwerf vir die onderhoudende
manier waarop hy 'n byna eindelose
reeks grappige staaltjies kon vertel.
Die koning het van die staaltjies gehoor en het so baie daarvan gehou dat
hy gesorg het dat mnr. Hull aan sy
tafel sit.
Horace Hull was 'n Caledonner
van geboorte. Mev. Merriman was
voor haar huwelik 'n nooi Vincent.
Die Vincents was 'n bekende, ou
Kaapse familie. Dis dus glad nie verbasend dat die twee Afrikaans kon
praat nie.
In een stadium gedurende die ete
het mnr. Hull skielik mev. Merriman
stip in die oe gekyk en met 'n onskuldige glimlag, hardop in Afrikaans
gese: "Hoe Iyk dit, Agnes, wil jy nie
gou 'n goue lepel of twee in jou handsakkie glip nie?"
Salig onder die indruk dat mnr.

Hull so pas 'n nuwe staaltjie vertel het
wat hy nie gehoor het nie, vra die
koning mev. Merriman om dit aan
hom ook te vertel.
Dit moes byna gelyk gestaan het
aan 'n koninklike opdrag en mev.
Merriman het tot agter haar ore gebloos. Hoe sy op die onskuldige vraag
van die koning geantwoord het, het
egter vir die res van haar Iewe haar
geheim gebly.
Nil. verloop van so baie jare, kon
mnr. Merriman en Pa lekker daaroor
lag, maar mev. Merriman het mnr.
Hull nooit vergewe vir die nagmerrieverleentheid waarin hy haar daardie
middag
in Buckingham-paleis
se
gloed van glorie voor Koning Eduard
VII laat bel and het nie.

*

*

Prof. N. J. Brummer (1866 1947) was vyftien jaar predikant en 31
jaar hoogleraar
in die wysbegeerte
aan die Victoria-kollege
en die
Universiteit van Stellenbosch. Hy was
, n gewilde redenaar, die skrywer van
werke met 'n kultuurstrekking
en
redakteur
van die maandblad
De
Goede Hoop vanaf 1914 tot die
publikasie daarvan in 1930 gestaak is.
Prof. J. F. W. Grosskopf (1858 1948) was gedurende 1920 tot 1935
hoogleraar in die ekonomie aan US,
as dramaturg in 1925 die wenner van
die Hertzogprys vir drama en later
hoof van die afdeling ekonomie en
markte in die Departement van Landbou.
Eerw. P. J. Loseby, MA, het in die
twintigerjare
onderrig
in Engels,
Latyn en Grieks
aan die Hoer
J ongenskool op Stellenbosch gegee.
Mev. Merriman: As Agnes Vincent
het sy in 1873, op 17-jarige ouderdom, haar toekomstige man ontmoet.
Haar pa, Joseph Vincent, was 'n
Nederlander van geboorte wat hom
op Mosselbaai
gevestig het, daar
getroud is en later ' n welgestelde
handelaar en in die agtien-sewentigerjare 'n lid van die Kaapse Wetgewende Raad was.
Een van haar ouer broers het 'n
doktorsgraad
in die teologie aan die
Universiteit van Leiden verwerf.
Sy is in September 1922, vier jaar
voor haar man, op Schoongezicht
oorlede. Hulle was kinderloos.
(Verskeie Vincents - sonder die
middel-t - het in die laat negentiende
eeu uit Nederland, Duitsland, Skotland en Engeland Suid-Afrika
toe
gekom).

Deur prof. D. J. Kotze*
14 Maart 1983 sal dit presies
Ophonderd
jaar wees dat Karl
Marx oorlede is. Marx was natuurlik
die vader van die mod erne kommunisme.
Al die vooraanstaande
kommuniste
van die afgelope honderd jaar, soos Lenin, Stalin, Trotski,
Mao Tse-toeng, Fidel Castro, en in
belangrike
opsigte ook Tito, het
hulleself
as volgelinge
van Marx
beskou.
Die Universiteit se Instituut vir die
Stu die van Marxisme beskou dit as 'n
gepaste geleentheid om met 'n simposium die aandat te vestig op Marx
se invloed op verskillende
lewensterreine, want dat hy groot invloed
uitgeoefen het, is 'n onomstootlike
feit.
Omdat die kommunisme
daarop
aanspraak
maak dat hy totaliter dit wit se allesomvattend
en allesbepalend is - is daar feitlik geen terrein van die menslike bedrywigheid
wat nie daardeur be"invloed word nie.
Op die ekonomiese terrein, politieke
terrein, sosiale terrein en die terrein
van die geesteslewe, om net 'n paar te
noem, laat die kommunisme
hom
geld.
Daar is ook 'n kommunistiese onderwysbeleid, 'n kommunistiese kunsbeleid en 'n kommunistiese
sportbeleid. Kommuniste het selfs interessante opvattings oar die huwelik uitgespreek.
Veral die afgelope dekade was daar
'n lewendige polemiek aan die gang
oor die verhouding tussen die kommunisme
en die Christelike
godsdiens, omdat baie teoloe veral
Rooms-Katolieke,
maar ook Protestante - beweer het dat hulle in belangrike opsigte met mekaar verso enbaar is. Uit die internasionale
samesprekings oor vrede, veral die tussen
die VSA en die Sowjet-Unie, blyk dit
ook dat laasgenoemde
'n eiesoortige
konsepsie van oorlog en vrede het.

Oud-dosent word
SA ambassadeur
EEN druktyd van Matieland se vorige uitgawe
is verneem dat 'n lid van die Presidentsraad,
mm. W. C. Dempsey, 'n Oud-Matie
en ouddosent van die Universiteit,
as Suid-Afrika
se
ambassadeur
vir Belgie en Luxemburg in Brussel
aangestel is.
Hy is gebore in 1914, het op Dordrecht gematrikuleer en het B.Comm. en M.Comm. (albei cum
laude) aan US verwerf. Sy vrou is ook 'n OudMatie.
Mm. Dempsey was sedert die laat dertigerjare
dosent in die bedryfsekonomie
aan US en het
onder meer leiding geneem in die aanbied van kursusse oor korporatiewe opleiding, wat deur sakelui
van oor die hele land bygewoon is.
Hy het verskeie termyne as Stellenbosse burgemeester gedien en was lank president van die
Kaaplandse Munisipale Vereniging.
Mm. Dempsey het as dosent by die Universiteit
uitgetree om tot die aktiewe politiek toe te tree en
was vanaf 1970 vir tien jaar ' n senator.

T

Simposium
oor

Karl Marx

Uit die aard van die saak kan al
hierdie sake, en nog baie ander, nie
op een dag aangeraak word nie. By
hierdie geleentheid sal net op 'n paar
gekonsentreer
word, en weI aspekte
wat deur ons as besonder aktueel vir
• Direkteur
Marxisme

van ISMUS,
aan US.

die Instituul

vir die Studie van

Prof. Kotze.

Suid-Afrika
beskou
word.
Ons
beplan 'n program waarvan die media
beslis sal kennis neem, maar ons dink
dat dit tog die beste sal wees as mense
wat in hierdie onderwerp belangstel,
self die simposium bywoon.
Meer besonderhede
oor die program sal later bekend gemaak word.
In hierdie stadium is ons van plan om
dit te laat sentreer
ro:ldom
drie
referate, gelewer deur kenners. Daar
sal egter ook voldoende geleentheid
wees om te ontspan en mekaar te leer
ken.
As hierdie byeenkoms geslaagd is,
wi! ons dit reelmatig met verdere simposia opvolg. Ons beoog ook om die
referate te publiseer, want ons kry
dikwels navrae vir hierdie soort inligting in 'n hanteerbare vorm.
Konferensiegangers
sal
ook
geleentheid
he om die instituut te
besoek en te verneem wat daar al
sedert sy stigting drie jaar gelede gedoen is. Op die oomblik is die personeel se aandag hoofsaaklik
op 'n
projek getitel "Die kommunistiese
beweging in Suid-Afrika"
toegespits.
Die eerste fase loop van ongeveer
1890 tot die stigting van die verenigde
Kommunistiese
Party
van
SuidAfrika in Julie 1921.
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en Malan, dr. Van der Merwe en mnre., Du Plessis,

rof A. B. de Villiers het in 1934
aan die Paarlse Hoer Jongenskool gematrikuleer
en daarna die
grade B.A., LL.B. (albei cum laude)
aan US verwerf, asook die graad
LL.D. in 1953, waarna hy in Leiden
en Utrecht verder gestudeer het. Hy
was prokureursklerk
in Kaapstad,
prokureur op Stellenbosch en terselfdertyd deeltyds dosent aan US voordat hy in 1955 senior lektor geword
het. Hy het in 1960 professor geword.
In 1979 het hy 'n internasionale
kongres oor die prosesreg in Belgie
bygewoon.
Verskeie regters en talle dosente in
die regsgeleerdheid tel onder sy baie
oud-st udente.
Hy het verskeie kere as dekaan op-

P

fessor
en
verskeie
universiteitsdosente.
Wanneer sy afgetree is, wil sy verskeie navorsingsprojekte
wat sy reeds
aangepak het, voltooi en haar vir
natuurbewaring
by
Betty'sbaai
beywer.
(Hans) van der Merwe
Dr hetJ. J.opR.Philippolis
skoolgegaan
en B.Sc., HOD, M.Ed. Ph., en Ph.D
aan US verwerf. Hy is sedert 1947 dosent in die Liggaamlike opvoedkunde
by die Universiteit.
In sy studentejare was hy 'n lid van
die US-atletiekspan
en daarna lank
afrigter van die Atletiekklub,
waarvan hy 'n lewenslange erelid is. Hy is
'n oud-voorsitter
en tans president

Dosente span
•
Ult

Ses bekendes tree vanjaar af

getree, was tot vroeer vanjaar 'n lid
van die Universiteitsraad,
en was ook
voorsitter
van die US-senaat
se
uitvoerende komitee. Hy dien in die
direksies van onder meer Boland
Bank en Bonuskor.
Hy tree volgende jaar steeds as
waarnemende dosent in die Fakulteit
van Regsgeleerdheid op, maar wil na
sy aftrede meer tyd aan sy vele ander
belange en by sy huis op Hermanus
bestee.
rof. M. E. Malan is op Loxton gebore en het in 1935 aan die
Wynbergse
Hoer Meisieskool
gematrikuleer.
Sy het al haar kwalifikasies aan US verwerf: B.Sc. (1938),
M .Sc. (cum laude) (1940) en D.Sc.
(1945). Prof. Malan is sedert 1941
dosent in soologie op Stellenbosch en
het in 1972 mede-professor
geword.
Onder haar oud-studente
is 'n pro-

P
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van die WP-Atletiekafrigtersvereniging.
Onder die atlete wat hy afgerig het,
is verskeie voormalige Springbok- en
provinsiale atlete.
(Hubert) du Plessis
Mnr.het H.in dieL. distrik,
Malmesbury
grootgeword, op Porterville gematrikuleer, daarna aan die universiteite
van Stellenbosch,
Rhodes en SuidAfrika in die musiek gestudeer en die
graad B.Mus. (cum laude) verwerf.
In 1951 wen hy'n komposisiebeurs
en studeer drie jaar aan die Royal
Academy of Music in Londen.
Na sy terugkeer
is hy deeltyds
dosent aan UK en US voordat hy in
1958 dosent in musiek op Stellenbosch word.
Mnr. Du Plessis is 'n bedrywige en
veelsydige musikus wat as komponis,
musiekdosent, pianis, klavesimbel- en

Truter en Schoombee.

klavichordspeler
en skrywer
musiek bekendheid verwerf het.

oor

J. Tru ter het op M oorreesMnr.burgH. gematrikuleer
en aan US
gestudeer. Hy was dosent op Wellington voordat hy in 1971 hoof van
die subdepartement
Afrikaans
I op
Stellenbosch geword het. Vanaf 1977
was hy departementshoof
vir Afrikaans in die Fakulteit van Opvoedkunde.
In 1978 het hy vakbesoeke gebring
aan universiteite
in Mtinchen
en
Amsterdam asook die London Institute of Education.
Mnr. Truter was vir byna tien jaar
sameroeper van die S.A. Onderwysunie se kommissie vir voorgeskrewe
boeke en in die vroee sewentigerjare
rubriekhoof vir lettere en wysbegeerte
van die organisasie se blad Die Unie.
Hy het die afgelope 25 jaar in die
Kaaplandse Onderwysdepartement
se
silabus- en ander komitees gedien en
was onder meer eksaminator
en
moderator
van die Kleurlingonderwysdepartement.
Hy het deur die jare
ywerig deelgeneem aan die bedrywighede van opvoedkundige,
taal- en
kult u urorganisasies.
Na sy aftrede wil hy hom onder
meer wy aan skryfwerk en gemeenskapsdiens.
J. C. L. Sehoombee het op
Mnr.Aliwal-Noord
gematrikuleer

0

Op Stellenboseh
het hy BoSe. en
SoO.D. in die jare dertig en later ook
honeursen
meestergrade
in
wiskunde verwerf.
Hy was onderwyser aan hoer skole
op Sutherland
en Ceres en in die
Paarl voordat hy in 1969 dosent in
wiskunde by die Universiteit geword
het.
Nil sy aftrede beplan mnr. Schoombee om onder meer deeltyds rekenaarwerk te doen.

HREE trends will soon intertwine
to cause a complex situation in industrial relations in South Africa,
calling for mature management and a
subtle understanding
of the relationship between people and technology.
This warning is contained in an information sheet on industrial robots
and industrial relations, prepared by
Prof. R. J. (Rias) van Wyk, of the

T

WARNING
about

INDUSTRIAL
ROBOTS
Department
of Business Economics
at Stellenbosch University, and issued
to associates of the University's Unit
for Futures Research (UFR).
According to the UFR information
sheet these trends are:
• the continuing high rate of population growth and increasing labour
supply;
• the rapid escalation
in black
wages, outstripping the escalation in
white wages and significantly
outstripping the average inflation rate;
• rapid technological advance in the
field of industrial robotics, leading to
more
competent
yet
cheaper
machines.
The UFR pointed out that the phenomenon
of South Africa's
high
population growth rates "is well documented.
Due to a mixture
of
increased bargaining power and the
effects of a growing social concern,
the wage rates of black people have
increased dramatically
over the past
decade,
and promise
to increase
doing so.
At present, said the UFR, the "law
of labour" may be stated as: "The
same is going to cost very much
more." The future industrial setting
will be characterised
by high wages
and surplus labour.
Now a third trend is being superimposed upon these two, said the

UFR. This is the increasing capability
of industrial
robots coupled with
their declining cost. The worldwide
explosion
in information
handling
technology has lead to a proliferation
of better and cheaper computers and
has spawned successive new generations of computer based regulatory
and control mechanisms and advanced information storage devices. This,
in turn, has led to a phenomenal increase in the accuracy,
versatility,
programmability
and reliability of industrial robots. Yet, in the past ten

The 'law of robotics':
Very much more is
going to cost
very much less
years or so their real cost has declined. The "law of robotics" is: "Very
much more is going to cost very much
less. "
Because of all these factors, said
the UFR, it is inescapable
that
business managers will increasingly
consider the use of industrial robots
in the South African economy. At
least three firms in South Africa are
already supplying them.

The Unit for Futures Research
warns business managers to approach
this choice with care and discretion.
Some pointers for management are:
• Do not treat robots as a unique
and separate issue. Like all automation and mechanization
devices they
should be viewed as a further development in worker support technology;
• Do not taunt workers with possible replacement by industrial robots.
In spite of the limited capabilities of
robots workers tend to be scared of
them and it is unwise to aggravate
these fears;
• Do not humanize robots. They are
machines. Avoid giving them human
names and describing them in terms
of human characteristics.
A void concepts like "intelligence",
"memory"
and so forth. Use the technical equivalent as far as possible. Rather say
"information
processing"
and
"storage"
capability.
• Do get to understand the underlying forces of technological
evolution better.
Only a few South
African managers have had training
in anticipating new technologies;
• Do encourage
your personnel
manager to do the same. I f he is going
to handle the integration of new technologies in the work place, it is useful
that he has a grasp of where technology is heading.
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V

IR die siviele ingenieur is die uitdaging van die toekoms nie meer
net hoe om iets op die beste manier te
bou nie, maar waar en in watter vorm
dit gebou kan word om die invloed op
die omgewing soveel as moontlik in
ag te neem.
So gesels prof. Deon Retief, hoof
van die Universiteit se Navorsingsgroep in Oseaaningenieurswese, oor
toenemende
omgewingsbewustheid
by die siviele ingenieur, en veral die
kusingenieur.
Prof. Retief het vroet!r vanjaar
leiding geneem met die aanbied van 'n
kursus in kusekologie vir ingenieurs,
wat deur sy navorsingsgroep in samewerking met die WNNR se Eenheid
vir Getyrivier en -Kusnavorsing op
Stellenbosch aangebied is.
Met die kursus is die swaar las op
die ekologie van die kusgebied - en
die noodsaaklikheid om die gebied te
beskerm - sterk beklemtoon.
Negentig persent van die nagenoeg
ses miljoen mense in Kaapland leef in
die kusgebied. Bevolkingsgroei en die
toenemende vraag na woongebiede en
kommunikasie-, diens- en ontspanningsgeriewe laat die las steeds groter
word, het mm. Niel van Wyk,
assistent-direkteur van die Kaaplandse Departement van Natuur- en Omgewingsbewaring gese toe hy tydens
die week lange kursus opgetree het.
Prof. Retief glo die probleem moet
deur opvoeding eerder as wetgewing
opgelos word. En die kommunikasiegaping tussen die ekoloog aan
die een kant en die ingenieur of ontwikkelaar aan die ander kant k{m
oorbrug word. Dit is deur die
geslaagde kursus bewys, se hy.
Die kursus was 'n groot deurbraak.
Dit was die eerste keer dat so 'n kursus in kusekologie deur ingenieurs vir
ingenieurs aangebied is.
Nadat dit landwyd bekend gestel is,
het sowat sewentig mense die kursus
bygewoon. Hulle was nie net van
Kaapstad,
Durban,
Oos-Londen,
Richardsbaai en ander kusstede en
-dorpe nie, maar taUe selfs uit Johannesburg en Pretoria.
Munisipaliteite, universiteite, die
Departement van Omgewingsake, die
Atoomkragraad,
die SA Vervoerdienste, die Kaaplandse Provinsiale
Administrasie en die Ciskeise regering
asook talle ingenieurs- en beplanningsfirmas uit die private sektor was
verteenwoordig.
14
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Onder die twintigtal aanbieders
was dosente van US en ander universiteite, verteenwoordigers van ingenieurs- en beplanningsfirmas en wetenskaplikes van die WNNR se Navorsingsinstituut vir Oseanologie en
Eenheid vir Getyrivier- en Kusnavorsing.
Die navorsingsinstituut is digby die
Universiteit se ingenieurs-fakulteit

Oseanografie in Durban bekendheid
verwerf.
Die Eenheid vir Getyrivier- en
Kusnavorsing same! inligting in oor
Kaapland se riviermondings - soortgelyk aan die werk wat die WNNReenheid in Durban oor die Natalse
kus doen. Die Eenheid stimuleer ook
navorsing en ondersoek probleme wat
opduik.

DEURBRAAK MET KORT KURSUS

Ekologie vir die
kusingenieur

Prof. Retief

gelet!en die Eenheid vir Getyrivier- en
Kusekologie word reeds sedert die
ontstaan daarvan in 1979 in die
fakulteitsgebou gehuisves. "Dit het
daartoe bygedra dat ons mekaar beter
leer ken het en het my belangstelling
in die ekologie van kusingenieurswese
geprikkel," se prof. Retief.
Die hoof van die eenheid is dr.
Alan Heydorn, 'n Oud-Matie wie se
vader een van die Fakulteit van Ingenieurswese se eerste professore was.
Dr. Heydorn het voorheen as
seebioloog van die Instituut vir

Dr. Heydorn

Prof. Retief se belangstelling in die
bewaring van die kusgebied het twee
jaar gelede gelei tot 'n reeks lesings
oor "kusgebiedbenutting" wat in 'n
kursus vir nagraadse studente ingesluit is. Vanjaar se kortkursus het
hieruit gespruit.
"Ons het die kursus nie as 'n eindpoging nie, maar as 'n soort
werkswinkel beskou. Ons het nie al
die antwoorde nie - en ons staan hier
voor 'n probleem waarvan die omvang baie groot is," se prof. Retief.

Universiteit het konsultante
DIEaangestel
vir die terreinbeplanning van Bellville-park, die nagenoeg
70 ha grond van die Hume-terrein in
Bellville wat die stad vroeer vanjaar
teen 'n nominale bedrag aan US
verkoop het. US se Nagraadse
Bestuurskool gaan so gou moontlik
daarheen verskuif - na verwagting
nie later as 1985 nie.
Bellville-park is sowat Rl,5 miljoen
werd. Die eiendom is 'n aanwins vir

Bellville-park word
ontwikkel

Met die onderteken van die kontrak waarvolgens Bellville-park aan US verkoop
is, is die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries (middel, voor) hier by
prof. Kristo Pienaar, burgemeester van Bellville, en mnre. John Marshall
(agter), Bellville se stadsklerk, en Tienie Meyer, oud-burgemeester.

die Universiteit se beplanning op lang
termyn, omdat die Groter Kaapstadgebied hoofsaaklik van die noordelike stadsgebiede na die omgewing
van Klapmuts en die Paarl uitbrei, het
die Rektor en Vise-Kanselier, prof.
Mike de Vries, met die onderteken
van die koopkontrak gese.
Die verskuiwing van die Nagraadse
Bestuurskool daarheen is nodig omdat die Bestuurskool tydelik in
gehuurde geboue agter die Karl
Bremer-Hospitaal gehuisves word.
Na verwagting sal reeds in 1983 met
die beplanning van die nuwe bestuurskoolgebou begin word. Die Staat
moet nog aan US leningsmagtiging
vir die nuwe
gebouekompleks
verleen.
Bellville-park is die oorspronklike
terrein waarin die Universiteit meer as
vyftien jaar gelede as 'n perseel vir die
ontwikkeling van 'n satellietkampus
belang gestel het. Die Universiteit het
later grond hiervoor in Durbanville
gekoop, maar kan nie met die
beplande satellietkampus voortgaan
nie.

IMrm lug hou studente
skoon
water vir die meeste van
WARM
die universiteitskoshuise op
Stellenbosch en by die Universiteit se
Tygerberg-kampus word nou verskaf
deur "hitte-pompe" wat energie uit
die lug vir waterverwarming gebruik
en vir die Universiteit 'n groot besparing in kragverbruik meebring.
Die hele nuwe warmwaterstelsel het
meer as Rl miljoen gekos. Dit is die
grootste enkele kontrak vir so 'n
16
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stelsel wat nog in Suider-Afrika
geinstalleer is.
Voorheen is dieselmasjiene vir die
koshuise se waterverwarming gebruik. Die Universiteit is dus nou
minder afhanklik
van stygende
brandstofpryse.
Hittepompe is elektriese masjiene
wat volgens 'n betreklik eenvoudige
beginsel die natuurlike hitte uit die atmosfeer gebruik om water te verwarm. Hoewel elektrisiteit steeds

gebruik word, word dit ekonomies
benut: Elke eenheid krag wat gebruik
word, lewer drie eenhede warmwateropbrengs - teenoor 'n gewone
warmwatersilinder
wat slegs 'n
driekwart eenheid lewer vir elke
krageenheid wat gebruik word.
Die hittepompe werk op feitlik
dieselfde beginsel as 'n yskas of
lugreelaar deurdat die hitte wat in die
lug is daaruit geneem word - maar in
die hittepompe se geval word die hitte

J

van die nuwe,
universiteitsbiblioteek op die Marais-plein is einde
Oktober voltooi. Die bouwerk vorder
volgens
plan
en
behoort
teen
Augustus
volgende jaar heeltemal
klaar te wees.
Daar is reeds begin met die grondvulling rondom die gebou, aangesien
die hoofstruktuur
voltooi is en die
werkers binne-in nou die gebou se ingange gebruik. Grond van sowat halfmeter diep sal die gebou bedek hoofsaaklik
vir grasperke. In dieper
houers oral op die nuut ontwerpte
plein gaan kleiner borne en struike
geplant word.
In die nuwe biblioteek word vir
uitgebreide
dienste
voorsiening
gemaak. Hoewel die Universiteit in
hierdie stadium nog nie 'n mikrorekenaarstelsel
vir die biblioteek
aangeskaf het nie, word die nuwe gebou
volledig
met bedrading
daarvoor
toegerus.
'n Moderne biblioteekdiens
word
nagestreef.
Versperrings tussen verbruikers
en boeke sal soveel as
moontlik
uitgeskakel
word, onder
meer deur 'n stelsel van vakbibliotekarisse en die voorsiening van baie
leesruimtes, wat oral naby die boekruimtes sal wees.
Vir brandbestryding
is die Africana-biblioteek
met 'n koolstofdioksied-blusstelsel toegerus. 'n Waarskuwings- en waterblusstelsel
word om
kosteredes in die res van die gebou
gernstalleer.
Om veiligheidsredes
is
die lugreelaarstelsel
wat die hele

gebou bedien, so ontwerp dat dit nie
'n brand kan versprei nie.
'n Stelsel van modulere, koker-tipe
buisligte wat vir die boek- en loopgebiede
in
verskillende
patrone
gerangskik is om dieselfde Iigintensiteit oral in die gebou te verkry, word
aangebring,
asook 'n noodkrageenheid en 'n sentrale vakuumstelsel.
• Ander bou- en konstruksieprojekte vanjaar by die Universiteit het
ingesluit die herinrig van die "Ou

of energie gebruik om die water te
verhit.
Selfs op die koudste wintersdag wat
op Stell en bosch ondervind kan word,
is daar steeds voldoende hitte in die
atmosfeer
om
die
energie
vir
waterverwarming
te verkry. Die hittepompe
word
egter
nie aileen
gebruik nie, maar saam met warmwatertenks
waarin water opgegaar
word en verder verhit kan word as die
aanvraag baie groot is.
Vir die koshuiskombuise
word
slegs elektriese
warmwatersilinders
gebruik. Enkele koshuise, soos die
manskoshuis Helderberg - wat reeds
oor klein warmwatersilinders
vir elke
seksie in die koshuis beskik het - is
nie met die hittepomp-verwarming:
stelsel toegerus nie.

Die nuwe J. S. Gericke-biblioteek
se
ingang,
agter
die
Administrasieanneksgeboue,
is voor op die foto.

hoofstruktuur
DIEondergrondse

Struktuur
van nuwe

biblioteek
voltooi
Vrugtestasie"-gebou
langs die Langenhoven-studentesentrum
om bykomende ruimte vir die Fakulteit van
Landbouwetenskappe
te verskaf; die
inrig van 'n mikro-onderwyssentrum
in die G. G. Cillie-gebou; en die verbouing van die "Ou Masjiensaal",
langs die J. S. Marais-gebou
- om
die Instituut vir Polimeerwetenskap
te huisves. Die Instituut se gebou is
vroeer vanjaar in 'n brand verwoes.
Nadat die Universiteit
die "Ou
Vrugtestasie" -gebou van die Departement Landbou oorgeneem het, moes
heelwat bestee word om hierdie ou
gebou te herontwikkel
en om die

afwerking,
reenwaterafvoer
en
elektriese
installasies
daarvan
aan
moderne standaarde te laat voldoen.
Die gebou huisves nou die departemente
Hortologie
en Skaap-en
Wolkunde - albei in hulle geheel asook
laboratoria
en ander
bykomende dienste vir die voorgraadse
studente van die Departement
Biochemie. Die kelderverdieping
van die
gebou word ingerig om bykomende
kantore vir studente-organisasies
te
verskaf. Hiervoor word 'n ingang aan
die Langenhoven-studentesentrum
se
kant gebruik.
'n Brand wat skade van sowat R3
miljoen veroorsaak het, het die gebou
van die Instituut vir Polimeerwetenskap in April in puin gele. Die gebou, aan die oostekant
van die
Langenhoven-studentesentrum,
moes
gesloop word. Die "Ou Masjiensaal", is nou ingerig om die Instituut
te huisves.
Omdat 'n deel van die Departement
Beeldende Kunste voorheen in die
"Ou Masjiensaal"
was, moet tydelik
daarvoor in die B. J. Vorster-gebou
voorsiening gemaak word. Langs die
binneplein
agter
die Gebou
vir
Beeldende Kunste en op die Suidelike
keldergedeelte van die Langenhovenstudentesentrum,
word eersdaags 'n
uitbreiding van die Beeldende Kunstegebou oor twee verdiepings opgerig.
Dit sal in die loop van volgende jaar
klaar was.
Nog 'n universiteitseiendom
wat
vanjaar opgeknap en uitgebrei is, is
die Coetzenburg-poskantoor
regoor
Huis de Villiers in Murraystraat.
Die
gebou behoort aan die Universiteit,
wat dit aan die Departement Pos- en
Telekommunikasiewese
verhuur ten
einde poskantoorgeriewe
op die kampus te verskaf.

"DIS

die lekkerste werk wat ek nog
gedoen het - al word ek nie
hiervoor
betaal
nie,"
se Jean
McInnes terwyl sy met haar hande in
'n bak vol grond rondkrap en dit in 'n
mooi erdebak skep om 'n miniatuurboompie daarin te verplant.
Die
afgetrede
Johannesburgse
sekretaresse
is een van verskeie
plantekennersen liefhebbers wat 'n
deel van hulle vrye tyd afstaan om
heeltemal sonder vergoeding in die
Universiteit
se Botaniese
Tuin te
werk.
"As meer senior burgers net wil
besef hoeveel dit vir 'n mens kan
beteken om jou so vrywillig en sonder
vergoeding besig te hou met iets w_atjy

Afgetrede
'vriende'
werl<
vrywillig
in tuin

Haar belangstelling
in die mlOlatuur-boompies
strek oor verskeie
dekades.
Sy was een van die
stigterslede van die J ohannesburgse
bonsai-vereniging.
Deur die jare het
sy self 'n versameling van sowat dertig boom pies opgebou, waarvan die
helfte nou gehuisves word in die
Universiteit se Bonsai-En (die bamboesruimte
waarin bonsai uitgestal
word).
Bonsai verg nogal heelwat sorg en
dit was nie 'n geheim dat die Universiteit se groot versameling meer aandag nodig gehad het nie, se mev.
McInnes. Sy verplant en snoei nou
baie van die klein boompies.
Nog 'n "vriend" van die Botaniese
Tuin is mnr. Johan Lubbe, 'n afgetrede
musiekonderwyser
van die
Paarl, wat nou op Stell en bosch woon
en 'n paar dae per week vrywillig in
die tuin werk meestal met die
orgidee en potplante. Mnr. Lubbe is
die pa van 'n Stellenbosse dosent in
die regsgeleerdheid,
prof. Gerhard
Lubbe.
Mev. Riana Jacobs,
suster van
prof. Isabelle Nel van US se Departement
Liggaamlike
Opvoedkunde,
Sport en Rekreasie, is nog 'n Stellenbosser wat dikwels in die tuin help. Sy
verrig allerlei take, onder meer in die
saadafdeling, en behartig ook 'n dee I
van die tuin se kantooradministrasie.
Mnr. Ted Marsh, 'n afgetrede dosent in bosbou, het 'n jaar bestee om
'n volledige opname van al die verskillende borne in die tuin te doen en
om te help met die aanbring van
naambordjies
by elke boom, wat
besoekers help om' die borne uit te
ken.

geniet, sal hulle minder tyd he om oor
hulle ouderdomme te sit en verknies,"
se mev. McInnes.
Sy het onlangs teruggekeer van 'n
besoek aan Amerika waar sy by haar
dogter in New Orleans gekuier het en
vertel dat afgetredenes daar dikwels
as "vriende"
van 'n park of selfs 'n
dieretuin vrywillige sleurwerk help
doen.
Mev. McInnes het die Botaniese
Tuin se senior kurator, mnr. Wim
Tijmens, vyftien jaar gelede ontmoet
18
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Jean McInnes.

"...
die lekkerste
werk wat ek DOg gedoeD het."

en daarna gereeld met hom in verbinding gebly. Toe sy einde verlede jaar
na veertien jaar as sekretaresse van
die fakulteit tandheelkunde
by Wits
aftree en in Kaapstad gaan woon, het
sy mnr. Tijmens weer opgesoek en so
het dit gekom dat sy aangebied het
om gereeld 'n dag of twee per week
oor te ry Stellenbosch toe om die
Universiteit
se groot
versameling
bonsai te help versorg.

Nie net afgetredenes werk vrywillig
in die tuin nie. 'n Jong Stellenbosse
Oud-Matie,
mej. Marianne Rupert,
dogter van die skryfster Rona Rupert,
het gehelp om vir die Botaniese TuiIl
'n nuwe kruietuin aan te Ie. Sy het 'n
graad in die landbouwetenskappe
en
die honneursgraad
in joernalistiek
aan US verwerf.
'''n Tuin soos die verg intensiewe,
tydrowende
opoffering
van verantwoordelike mense met 'n fyn kunssin
en 'n deeglike plantekennis. Daarom
beteken dit vir ons so baie as mense
soos hierdie,
met gespesialiseerde
kennis van die verskillende afdelings
van die tuin, vrywillig kom help," se
mnr. Tijmens.

IN mense weet dat sousboontjies gesond is, want dit bevat
ru-vesel
en
protei'ne,
wat
'n
belangrike
deel van die daaglikse
dieet is.
Dit is van die interessante feite wat
dr. Albert McGill van die departement huishoudkunde
by die Universiteit van Surrey in Guildford noem
wanneer hy oor sy belangstellingsveld
gesels.
Dr. McGill, wat die derde kwartaal
as genooide dosent by die Universiteit
se Departement
Huishoudkunde
opgetree het, is 'n voeding- en huishoudkundige. Sy indrukwekkende
akademiese agtergrond laat 'n mens wonder
wat hy by 'n huishoudkunde-departement soek.
Hy het onder meer 'n B.Sc.-graad

M

stelling van kos en, indien moontlik,
die eienskappe van kos bepaal, maar
dit het niks te doen met hoe mense die
kos ervaar nie. Die waardering van
kos deur die verbruiker is 'n ander
saak," se dr. McGill.
Wat dink hierdie geleerde van die
Suid-Afrikaners
se eetgewoontes
en
lewenswyse? Hulle eet baie meer as
waaraan hy gewoond is, die SuidAfrikaners se liggaamsbou is groter,
en soveel groot en vet mense het hy
nog nie gesien nie. "By 'n ete word
elke gereg op die spyskaart dikwels
bestel en baie sien sommer vir 'n
tweede porsie ook kans."
Suid-Afrikaners
eet baie vleis,
suiker en sout en is lief vir allerhande
smaakmiddels
by hulle geregte
dink maar aan al die ryk souse.

SA eetgewoontes
skok Brit
Deur Hannatjie van der Merwe
in chemie (Queens University,
Belfast), 'n M.Sc.-graad
in voedselwetenskap (Universiteit van Nottingham), 'n Ph.D.-graad
in landbouchemie (Queens University)
en 'n
M.A.-graad
in opvoeding
(New
University
of Ulster,
Coleraine)
behaal.
Op Stellenbosch het dr. McGill 'n
kursus oor huishoudelike
apparate
aangebied, en vir die voedingstudente
by Tygerberg 'n kursus oor voedselwetenskap. Landwyd het hy op uitnodiging
lesings by universiteite,
kolleges en nywerhede gegee.
Hoewel dr. McGill in Brittanje een
van baie voedselwetenskaplikes
is, is
hy as man 'n seldsaamheid by'n huishoudkunde-departement
in
SuidAfrika.
Hy is sedert 1978 aan die departement huishoudkunde
by Surrey verbonde en het hier begin dink aan
studierigtings
wat met huishoudkunde verband hou, maar waarin hy
sy wetenskaplike
en tegnologiese
agtergrond kon gebruik. Hy het hom
op die verbruiker se opvattinge oor
die gehalte van voedsel begin toele.
"Ons moet kennis he van die same-

Dr. McGill.

Te veel suiker lei tot oormassa en 'n
oormaat sout veroorsaak hoe bloeddruk. Baie Suid-Afrikaners besef reeds
die ernstige nadele van te veel suiker
en sout in die dieet en dr. McGill
meen hierdie gebruik is besig om af te
neem.
Die Suid-Afrikaners
se eetgewoontes is beslis ongesond,
maar,
soos dr. McGill se, dit kan nie so
maklik verander word nie. Dit is deel
van die land se kultuur en eet speel 'n
belangrike rol in die daaglikse lewe.
Watter Suid-Afrikaner
kan hom
nou 'n onthaal sonder lekkernye indink, of 'n partytjie .sonder die oordadige eet of drink? Wat van die
gebraaide
hoender
of skaapboud
Sondagmiddag op tafel?
Die kultuur kan nie verander word
nie, maar gesonde eetgewoontes sal
hierby aangepas moet word. 'n Verandering in eetgewoontes
is noodsaaklik - veral as 'n mens na die hoe
sterftesyfer weens koronere hartvatsiektes kyk. Is dit nie die plig van
ouers om hul kinders van kleins af die
regte eetgewoontes aan te leer nie?
Die getal jongmense in Suid-Afrika
wat weens koronere
hartvatsiektes

sterf, is van die hoogste in die wereld.
(Die Mediese Navorsingsraad
en
ander instansies is die afgelope paar
jaar in Suidwes-Kaapland
met die
Koris-projek besig om te probeer vasstel wat die oorsaak van die hoe voorkoms van koronere
hartvatsiektes
onder Suid-Afrikaners
is en hoe dit
bekamp kan word).
Wat van die studente se eetgewoontes? In 'n ondersoek onder studente
in Brittanje waarby dr. McGill betrek
was, is gevind dat formele onderrig in
voeding 'n geringe uitwerking op die
eetgewoontes
van die studente het.
Ook is gevind dat die mans 'n meer
gebalanseerde
dieet as die dames
volg.
Dr. McGill was tydens die koue en
soms nat wintermaande
op Stell enbosch wanneer die weersomstandighede dikwels die eetlus aanwakker.
Hy het opgelet dat die studente hier
meestal ongesonde
gebraaide
kitsgeregte eet. Dis moontlik
lekker,
maar hierdie kos se voedingswaarde is
laag, dit het 'n hoe kilojoule- en
cholestrol-inhoud
en bevat nie die
nodige ru-vesel, minerale en vitamiene nie.
Dr. McGill sien hierdie eetgewoontes as 'n deel van die studente se
lewensstyl "en in die professionele
lewe sal later heel moontlik beter eetgewoontes aangekweek word."
Hy beplan ook om studente van die
universiteite van Stellenbosch, Pietermaritzburg en Surrey te kry om te
help met 'n ondersoek na die eetgewoontes van studente by die universiteite. Soos hy se, '''n student bly 'n
student, maar hulle leef in verskillende klimaatsomstandighede
en hul kulture verskil."
Dit help nie om net oor ongesonde
eetgewoontes te praat nie. Dr. McGill
beklemtoon
dat praktiese
wenke
gegee moet word. Moenie net vir
mense se hulle moet die vet- en suikerinhoud in hulle dieet verminder nie,
maar gee byvoorbeeld
'n resep vir
deeg waarin minder vet gebruik word.
So is in Brittanje 'n ondersoek gedoen waarby honderd huishoudings
betrek is. Negentig persent het geweet
wat die aanbevole dieetvoorskrifte
is,
maar die grootste persentasie
van
hulle het nie die voorskrifte gevolg
nie.
Dr. McGill het sy eerste kennismaking met Stellenbosch baie geniet.
Hy wil graag weer kom kuier.
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OOS MEYER, daardie legendariese Matie-pretmaker,
was met
Intervarsity vanjaar terug op Stellenbosch - vier dekades na sy studentedae.
Mnr. Meyer - wat nou op Yaalwater in Noord- Transvaal woon - is
deur die Intervarsity-komitee
genooi
om die studente te help om vir Intervarsity" gees te vang."
Na sy besoek is hy vol lof vir die
mooi dorp, die Universiteit, wat hy
beskryf as "die mooiste, die grootste,
die beste, die Stradivarius onder universiteite" en die huidige Maties, wat
vir hom "'n
klomp wonderlike
mense" is.
In 'n brief wat hy aan die studentekoerant Die Matie gerig het en wat in
Oktober in die blad verskyn het, skryf
mnr. Meyer onder meer:
"Met my onlangse kort besoek op
uitnodiging
van die Intervarsitykomitee aan Stellenbosch het ek lekker gekuier! Ek haal Churchill aan:
'Nog nooit in die geskiedenis van

K

Koos Meyer
korn kuier
vir die Maties
. en hy 5e: "Ek lief hulle"
menslike verhoudings is daar soveel
liefde, gasvryheid en Tassies deur so
baie aan so min gegee nie!'
" ... Julie is 'n klomp wonderlike
mense. Om na jare weer terug op Stellenbosch te wees, is 'n belewenis."
By die geleentheid
het ek aan
klein groepies, groter groepe by koshuise en by die Groot Brag, staaltjies
uit my veelbewoe dae op Stellenbosch
vertel.
"Hierdie stories beskou ek nie as
van veel opvoedkundige
waarde nie;
inteendeel, dit kan 'n negatiewe effek
he. Oit kan sluimerende talente van
'droogmaak'
by studente
wakker
maak en 'n 'happy-go-Iucky'-gees
aanmoedig.
"Ek het in die ou dae'n wonderlike
tyd op die kampus gehad. Ek het op
20
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die golf van populariteit gery, sports
gemaak en honderde 'spietse' afgesteek. Ek het 'n eerste prys gekry by
die mosdrinkkompetisies,
'n week
voor lntervarsity die klasse gel os en
gewoonlik 'n klomp gewillige dissipels bygekry.
"Ek het alles wat ek nie moes doen
nie met onderskeiding vol bring. Soos
Arnold Schrecker, ' n lektor aan die
departement van Liggaamlike Opvoeding, aan my gese het - 'Ja, Menier
Maaier, jy het jouself nie met roem
besmeer sover dit jou akademiese
loopbaan aangaan nie.'
"Selfs Langenhoven het in sy versiendheid op my gesinspeel toe hy die
volgende limerick gemaak het:
'Oaar was 'n jong Stellenboster
Sy pa het hom laat leer vir 'n koster

\

Links: Koos Meyer by die Groot Brag,
saam met die Matie-sjampanjenooi,
Magdelize Poggenpoel.
Links onder: ... en soos veertig jaar
gelede
het hy weer "spietse"
afgesteek.
Maar hy het sy studies gestaak
vir ydele vermaak
en 'n diploma gekry vir' n droster.'
"Later
in jou lewe kom die
'Boomerang.'
Jou gewete begin jou
pia. Jy dink aan die geweldige
onkoste en opoffering wat hardwerkende ouers gemaak het om jouop
Universiteit te hou. Jy raak vinnig
agter by vriende wat grade behaal het
en ongesiens kruip , n minderwaardigheidskompleks
in jou lewe in en verwoes nog oorblywende geleenthede.

Onthou: die een met 'n graad kies sy
werk; die onsuksesvolle
moet gaan
vra vir werk - enige werk!
"Voar my vertrek na Stell en bosch
het 'n klomp Oud-Maties my gewaarsku en gese: '0, jy gaan teleurgesteld
wees met vandag se studente - alles
het verander (snik-snik); so anders as
in ons dae.' Ek het gevind my segsmanne is 'n klomp onheilsprofete
'n klomp 'oldies' wat jaloers op die
jonkheid
is. Sal hierdie ou groot
geeste my glo as ek aan hulle vertel
dat ek 'n groep studente gekry het wat
'0 paar uur voor Intervarsity
nog
gestudeer het?

"Die
studente
was vir my te
pragtig. Ek lief hulle en ek het elke
minuut saam met hulle terdee geniet.
"Die Universiteit van Stellenbosch
bly maar die mooiste, die grootste,
die beste, die Stradivarius onder universiteite! !
"Stellenbosch
self is so mooi, 'n
mens moet 'n ruk weg wees om alles
regtig te waardeer. Sommer met die
intrapslag het ek my, soos oorle Rip
van Winkel, aan die pragtige Dorpstraat vergaap. Ek lig my keps hoog
vir die mense wat die ou geboue in
ons dorp so pragtig gerestoureer
het. "

"Dit is beter om met 'n standerd
ses-sertifikaat by ',n werkgewer aan te
kom as met 'n onsuksesvolle universiteitstorie.
Die werkgewer dink so:
'Hierdie ou was'n mislukking op universiteit en nou wil hy dit in my
besigheid kom voortsit.'
"As ek maar net 'n paar uur per
dag aan my studies gewy het, kon ek
jare se swaarkry en leed vermy het.
"My raad: Vir jou eie beswil en ter
wille van die wat jy in die toekoms om
jou vergader: Byt noli vas! Een van
die grootste geskenke wat die lewe jou
kan gee, is die paar jare op Universiteit. Jy kan dit net so baie geniet
sonder om jou studies te verwaarloos.

Die

Stellenbosse

Boys

"DIEweer!"Stellenbosse
Boys kom
- 'n refrein wat seker
baie Oud-Maties
met heimwee aan
hul studentedae laat terugdink - het
die afgelope jaar nog meer betekenis
gekry vir sewe mansstudente
wat op
die Matie-kampus
met hul serenadesang bekendheid verwerf het.
Hulle is die gewilde Matie-sanggroep Die Stellenbosse Boys wat vanjaar met hulle vier- en sesstemmige
verwerkings van Iigte musiek sommer
•
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baie sukses behaal het - sonder enige
afrigting van buite.
Vele hoogtepunte
in die kort bestaan van die sanggroep getuig van
hul groot sukses - twee televisieopnames wat aanstaande
jaar uitgesaai word, optredes in die Nico
Malan-operahuis
en die Baxter-teater
in Kaapstad, asook die H. B. Thomteater op Stellenbosch,
en op 24
September het die groep die jaarlikse
lentekonsert
van die KWV in die
bekende katedraalkelder
in die Paarl
aangebied.
Aanvanklik
het die Boys uit agt
lede bestaan wat in die loop van 1981
bymekaargekom
het om vir hulle eie
genot - en die van die damesstudente
- snags laat by die dameskoshuise te
gaan sing.
Nie een van die lede het formele
musiekopleiding
nie.
Hulle
het
mekaar
in die Universiteitskoor,
waarvan hulle almallede is, ontmoet.
Die lede van die groep het uiteenlopende belangstellings. Daar is twee
aspirant-predikante,
twee aspirantonderwysers,
en die ander
drie
studeer
onderskeidelik
in fisika,
drama en wysbegeerte.
Arne Leuvennink,
'n predikantseun van Vredendal en die groep se
leier, voltooi vanjaar sy teologiese
studies en moet volgende jaar militere
diensplig doen. Hy kies die musiek en
sorg dat die groep dit aanleer.
Die ander ses is:
Frikkie Mostert van Empangeni
werk aan sy doktorsgraad
in fisika.
Loekie la Grange van Bellville
behaal vanjaar sy onderwysdiploma
en is volgende jaar 'n onderwyser by
die Hoerskool President in Parow.

Crescendo
Ook Vincent S,drensen van Seepunt
behaal vanjaar sy onderwysdiploma
en gaan onderwys gee. Hy is getroud
met Alna Pienaar, 'n onderwyseres
van Windhoek.
Theunis Botha van Randburg in
Transvaal,
wat voorsitter
van die
Universiteitskoor
is, voltooi ook sy
teologiese studies vanjaar, maar gaan
verder studeer. Hy is getroud met
Lizette Visser, 'n onderwyseres van
Stell en bosch.
Gerrit Theron van Bellville stu deer
in die wysbegeerte en wil in die sie!kunde verder studeer.
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Anton Smith van Bloemfontein,
wat ook 'n lid van die Studenteraad
is, is 'n drama-student
en het hom in
Februarie by die groep aangesluit.
Die twee lede wat die groep aan die
einde van verlede jaar moes verlaat, is
Piet Naude, gewese voorsitter van die
Studenteraad wat nou diensplig-kapelaan in die Weermag is, en Jako
Mostert, Frikkie se broer, wat sy
diensplig in Pretoria doen.
Die groep se pad van sukses het
verlede jaar in die eerste semester
begin toe hulle vir die A TKV se landwye kompetisie, Crescendo, ingeskryf
het. Dit het gelei tot 'n aanbod vir 'n
televisie-opname vir die Sondagaandprogram Serenade. Die opname, wat
op 29 September verlede jaar op die
historiese plaas Boschendal gedoen is,
is reeds drie keer vertoon.

Middernag
'n Week voor
die groep by die
Stellenbosch die
afdeling vir ligte

hierdie opname het
Kuesta-koorfees
op
eerste prys in die
musiek gewen.

Sedertdien het hulle gewildheid vinnig toegeneem en die aanvraag het al
groter geword.
Probleme is aan die begin van die
jaar ondervind toe die twee lede die
groep moes verlaat. Boonop het botsings met die Universiteitskoor
se vol
program dit vir die Boys baie moeilik
gemaak om voort te gaan.
Hierdie probleme is oorkom en 011
'n suksesvolle middaguurkonsert
wat
die oorblywende ses lede in die Karnavalweek gehou het, was daar geen
keer meer nie.
Anton Smith het toe by die groep
aangesluit en hulle het hard begin
werk aan 'n konsertprogram
van
negentig
minute.
Oefentyd
was
beperk, want behalwe elke lid se
bedrywighede
is daar
ook
die
Universiteitskoor
se gereelde oefeninge. Die groep het hulle egter nie
laat onderkry nie en saans van halfelf
tot middernag is hard geoefen.
Die opoffering
was die moeite
werd: Buiten die kleiner optredes
deur die loop van die jaar, neem die
Boys op 28 Julie aan 'n konsert in die
Nico
Malan-operahuis
deel.
Die
ATKV vra hulle om op 30 Julie
tydens 'n kooraand in die Baxterteater op te tree. Die eerste week van
Augustus tree hulle vier aande saam

met die bekende David Kramer in die
H.B. Thom-teater
op. In Augustus
tree hulle ook by 'n groot dinee in die
Paarl op en is die gaskoor by die
Universiteit
se jaarlikse
sangfees.
Daarna volg 'n geslaagde konsert op
Vredendal.

Applous
Die SAUK het die Boys in Mei
genooi om in Johannesburg saam met
bekende
Suid-Afrikaanse
kunstenaars soos Anton Goosen en David
Kramer aan 'n beeldradioprogram,
Applous, dee! te neem. Hierdie opname word vroeg volgende
jaar
gebeeldsaai.
'n Verdere aanbod van SAUK-TV
het gevolg: die opneem van 'n aparte
program van sowat vyftig minute
lank.
'n Regisseur is deur die SAUK aangestel om die program in September
af te handel en verwerkers het opdrag
gekry om Afrikaanse musiek vir die
Stellenbosse
Boys te verwerk. Die
groep moes in 'n rekordtyd tien nuwe
Afrikaanse verwerkings instudeer en
op 15 Augustus is die klankopnames
in die SAUK se ateljee in Seepunt gedoen.
Die beeldopnames is in September
gedoen - 'n volle week lank en soms
van vroegoggend tot saans tienuur.
Die opnames is op verskillende plekke
op Stellenbosch en in die omgewing,
asook by Kampsbaai en Houtbaai,
gemaak.

Langspeelplaat
Die voortbestaan
van
hierdie
suksesvolle groep, wat vir die Universiteit sovee! lof inoes, is nog in die
weegskaal. Hulle oorweeg verskillende kontrakte
vir die maak van 'n
langspeelplaat,
maar het nog nie
finaal hieroor besluit nie. Of die
groep volgende jaar sal voortgaan,
weet hulle nog nie. Soveel van die lede
voltooi hul studies dat die groep se
voortbestaan in die weegskaal is.
Die ontbinding van Die Stellenbosse Boys sal 'n groot verlies wees en
daarom sal alles moontlik gedoen
word om die groep bymekaar te hou,
se hul leier.
Kry hulle dit reg, word die liedjie se
woorde bewaarheid: "Die Stellenbosse Boys kom weer."

Stellenbosch se KleurlingwoonINbuurtes,
Cloetesville, Idasvallei en
Scottsdene,
is
verstandelik
erg
gestremde kinders en hul ouers wat
hulp nodig het. Sulke ouers het probleme en die kinders het 'n behoefte
om begryp te word en om gelukkig en
minder afhanklik te wees.
Sedert verlede jaar word met hierdie ouers gesprekke gevoer en vir 32
erg gestremde kinders word speelgroepe elke Donderdagmiddag
in die
Cloetesville-gemeenskapsentrum
aangebied.
Die projek, bekend as die VEGprojek
(vir
"verstandelik
erg
gestremdheid"),
het uit 'n dringende
behoefte in die Kleurlinggemeenskap
gespruit.
Dit het ontstaan
onder
beskerming van Uskor, die Universiteit se klinieke organisasie,
wat 'n
geregistreerde welsynsorganisasie
is.

Studente
help erg
gestremde kinders
Sedertdien is baie werk gedoen en
die projek het reeds sy eie bestuursen vakkundige komitees.
Hoe het die projek begin? Verskeie
instansies, individue, welsynwerkers
en die Departement
Maatskaplike
Werk by die Universiteit het hierdie
behoefte geidentifiseer. Dr. Johan du
Preez, 'n do sent by die Departement
Opvoedkundige
Sielkunde,
het byvoorbeeld gehoor dat sy huisbediende
en 'n bode by sy departement verstandelik gestremde kinders het. Hy het
met mej. Vlokkie du Toit, 'n maatskaplike werkster by Uskor, gesels.
Hulle het prof. Narisscia Botha by die
Departement
Maatskaplike
Werk
geskakel en die projek het later sy
beslag gekry toe twee derdejaar-studente van die Departement
Maatskaplike Werk met die oog op hul
praktykopleiding
by die projek ingeskakel is.
Welsynorganisasies
en kerke het
gehelp met 'n behoeftebepaling
onder
die inwoners
van
Idasvallei
en
Cloetesville. Reeds aan die begin het

-

'n Konsert was onlangs deel van 'n
opedag wat by die Cloetesvillegemeenskapsentrum gehou is om die

VEG-projek bekend te stel. Mej. E. van
Schalkwyk, een van die studente wat
spesialiseer in gehoorgestremdheid,
help hier vir Teresa, een van die
kinders wat aan die konsert deelgeneem het, met die afronding van
haar kostuum.

27 ouers belanggesteJ.
'n Ouervergadering is gehou en die aanbieding
van die speelgroepe is gereeJ.
In April verlede jaar is die eerste
speelgroep met die hulp van vrywilligers - studente van die Fakulteit
Opvoedkunde
- gehou. Die betrokkenheid by die projek is sedert die
begin van vanjaar deel van die praktykopleiding van die studente wat in
die opvoedkundige sielkunde studeer.
Die hoofdoel is om 'n dagsentrum
daar te stel sod at hierdie kinders
daagliks gespesialiseerde aandag kan
kry. Ook hiermee is reeds vordering
gemaak. Die munisipaliteit van Stellen bosch het vir die sent rum grond in
Cloetesville beskikbaar gesteJ. Dit sal
teen 'n baie klein bedrag gekoop kan
word.
Verskeie
studente,
dosente
en
ander belangstellendes
is by die projek betrokke. Twintig studente van
die Fakulteit Opvoedkunde
sorg vir
die kinders se lesse en speelgroepe.
Sestien
van hulle spesialiseer
in
verstandelik gestremdheid en vier in
gehoorgestremdheid.

Drie studente van die Departement
Liggaamlike
Opvoedkunde
spesialiseer in liggaamsoefening
vir gestremdes en bied remedierende aktiwiteite
vir die kinders aan. 'n Student van die
Departement
Maatskaplike
Werk is
vir die koordinering
van die projek
verantwoordelik.
Mr. Monty Polman, maatskaplike
werker by Scottsdene en honneursstudent van die Departement
Maatskaplike Werk, is vir die groepsgesprekke met die ouers verantwoordelik. Sy studieveld handel oor die
projek en hy sorg vir die skakeling en
gladde verloop daarvan.
Mnr. Chari Cillie van die Departement Opvoedkundige
Sielkunde en
mnr. Piet Dorfling, onderwyser by
die Vera-skool vir outistiese kinders
in Mowbray en deeltydse dosent by
die Fakulteit Opvoedkunde,
help ook
met die projek.
Volgende jaar moet voortgegaan
word om geld vir die dagsentrum in te
same!. Die vakkundige komitee en die
gestremde
kinders
en ouers help
hiermee.
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IT is die kultuur van 'n volk wat
hom vorm en van ander volke
onderskei. In die verlede is die studie
hieroor in Suid-Afrika baie verwaarloos, maar by US se Departement
Afrikaanse Kultuur- en Yolkskunde
- die enigste volwaardige universiteitsdepartement
vir volkskundige
studie in die land - word vandag
baanbrekerswerk
op hierdie gebied
gedoen.
Die studente en dosente is besig met
die eerste groot navorsingsprojek
wat
minstens drie jaar sal duur - elke
moontlike Afrikaanse volksliedjie en
volksrympie
word
ingesamel
en
gerangskik vir publikasie later. Aile
liedjies en rympies - van die bekendes soos Hansie Slim en Vader Jakob
tot by die rympies en liedjies wat vandag nie meer gehoor word nie - moet
versamel word. So word liedjies en
rympies wat lank nie meer bekend is
nie, bewaar.
Dr. Pieter Grobbelaar,
hoof van
die departement,
se die resultate is
bemoedigend. Daar is 'n ongelooflike
rykdom aan liedjies en rympies wat
nog nie opgeteken is nie.
Die projek is deel van 'n landwye
navorsingsprojek
oor volksdanse wat
onder
leiding
van
dr.
Edith
Katzenellenbogen
van die Departement Liggaamlike Opvoedkunde
by
die Universiteit gedoen word.
Belangrike
navorsing
oor SuidAfrikaanse meubels word ook by die
departement gedoen. In Afrikaans is
baie min hieroor gepubliseer en tot
termelyste moes opgestel word. Dr.
Grobbelaar het pas 'n ondersoek na
die
tradisionele
Suid-Afrikaanse
meubelkuns voltooi. Hierdie inligting
word vir lesings verwerk met die doel
om dit te laat publiseer wanneer aile
navorsing
oor
die
onderwerp
afgehandel is.

D

Met die opening van {oeloeraai
het die Rektor en Vise-Kanselier, prof. Mike de
Vries (tweede van regs), en die Vise-Rektor, prof. Roux de Vil/iers (regs), hul/e
Iywe kokke gehou om in die braaigedeelte
van die restourant
vir 'n foto te
poseer. By hul/e is mnre. Michael Bernado, sjef van die nuwe restourant,
Arnold van der Bank, hoof van US se meubelvervaardigingsafdeling
(wat die
restourant
gemeubileer
het) en Eitel Oberholster,
hoof van die Instandhoudingsafdeling.

Neelsie kry sy
Loeloeraai
OELOERAAI, die Universiteit se
L
eie braairestourant
vir die Maties,
is vroeer vanjaar voltooi en in gebruik
geneem. Die restourant
is in die
Langenh oven-st udentesen tru m.
Loeloeraai is verno em na C. J.
Langenhoven se verhaal oor 'n ruimteskip en die binneversiering in Loeloeraai is op hierdie en ander Langenhoven-verhale gebaseer. Die stu dentesent rum - wat onder die Maties as
"Neelsie" bekend staan - is natuurlik ook verno em na die Afrikaanse
skrywer, wat een van die Universiteit
se gevierde oud-studente was.
In die restourant is sitplek vir tagtig
mense, met tafels vir twee, vier of ses
restourantgangers.
'n Kenmerk van die nuwe eetplek is
die klein, intieme dansbaan - onder
, n koepeldak
wat die sterrehemel
voorsteI.
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Die braairestourant
is dwarsdeur
die week - maar slegs saans - oop.
Dit is uitsluitlik vir die gebruik van ingeskrewe studente en personeellede
van die Universiteit,
soos wat ook
met die kafeteria in die stu dentesentrum die geval is.
Loeloeraai word, soos die kafeteria
in die studentesentrum,
deur die Universiteit gesubsidieer, en die pryse is
baie billik. Die sentrum se personeel
behartig die voorbereiding en bediening van etes in die braairestourant.
Studente wat sakgeld wil verdien,
help met die bediening.
Die gedagte vir so 'n braairestourant om in die studente se behoefte op
die kampus te voorsien, het by die
Yise-Rektor, prof. Roux de Yilliers,
ontstaan.
Hy is voorsitter van die
Universiteitsraad
se Langenhovenst uden tesen trum -beh eer kom itee.

Oorkant,
regs
bo: Mev.
Matilda
Burden
en mnr. Hennie
van der
Merwe, dosente by die departement,
kyk na skyfies
wat by lesings
en
demonstrasies
vir
die
visuele
uitbeelding
van
kultuuraspekte
gebruik word.
Regs: By die Departement Afrikaanse
Kultuuren Volkskunde
word elke
moontlike
Afrikaanse
volksliedjie
en
volksrympie
ingesamel.
Mnr. Hugo
Geldenhuys en mej. Sonia Schoeman,
. nagraadse
studente by die departement, rangskik hier van die liedjies en
rympies.

• Departement enigste in S.A.

Baanbrekerswerk
oor volkskunde

'n Volkskunde-argief
word by die departement
opgebou.
Voorgraadse
studente
moet jaarliks
gedurende die wintervakansie
aan 'n stofinsamelingsprojek in hul tuisdorpe werk. Die dosente is
ook deur die jaar betrokke by veldwerk en saam
met nagraadse
studente
besoek hulle jaarliks
gedurende een van die universiteitsvakansies
verskillende dele van die land om stof oor die volkslewe in te samel. Resultate word in seminaarvorm
verwerk en in die argief geliasseer.
Vanjaar het die dosente en studente veldwerk in
die Langkloof gedoen.
Die grootste probleem wat met die navorsing
ondervind word, is die verdwyning van bronne.
Persoonlike
informante
is die belangrikste
bydraers tot kennis omtrent die tradisionele kultuurskeppinge
en daarom is studente en dosente
die afgelope dekade besig om so intensief moontlik stof in te samel.
Die ideale oplossing is dat mense oral in die land
stof oor die volkskultuur
insamel. Vordering
word ook op hierdie gebied gemaak: Dit is byvoorbeeld reeds in beginsel goedgekeur dat die
Junior Rapportryerbeweging
die inisiatief neem
om op verskillende dorpe met die insameling van
stof oor die volkskultuur te help. Dr. Grobbelaar
se as dit deurgevoer word, sal inligting oor die
volkskultuur dwarsoor die land ingesamel word.
By die stu die van die Afrikaanse Kultuur- en
Volkskunde gaan dit nie net om die verlede nie,
want Volkskunde wil die ganse tradisionele lewe
van 'n volk blootle. Die hede word in die leer plan
betrek in 'n spesiale afdeling oor tydgenootlike
volkskultuur .
Die leerplan vir voorgraadse
studente handel
onder meer oor die oud-Kaapse
modes, tradisionele bedrywe en vermake, volkswoordkunde,
Victoriaanse modes en die georganiseerde kultuurlewe soos volksfeeste, kultuurliggaame
en debats-,
jongeliede- en ander tradisionele verenigings.
Die Departement Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde - wat in 1966 met die geldelike steun van
die A TKV gestig is - is later met die toevoeging
van 'n departement
Museumkunde
uitgebrei.
Studente kan 'n nagraadse professionele diploma
in Museumkunde behaal.
'n Kennis van die Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde is baie nuttig in vele beroepe: onderwys,
joernalistiek,
uitgewery, in die radio- of televisiediens of by staatsargiewe en natuurlik museums.
Dr. Grobbelaar
het verlede jaar die eerste
doktorsgraad
in hierdie departement
behaal. Sy
tesis het gehandel oor die volksvertelling as kultuuruiting met besondere verwysing na Afrikaans.
Hy het onder meer verskeie letterkundige
pryse
verower, sowat 150 publikasies die lig laat sien en
was hoofredakteur
van 'n reeks van ses bande oor
die Afrikaner en sy kultuur.
Die ander dosente by die departement
is mnr.
Hennie van der Merwe, wat besig is met' n M-tesis
oor die tradisionele wamakersbedryf,
veral in die
Paarl, en mev. Matilda Burden, wat aan 'n M-tesis
oor Afrikaanse volksdanse werk.
MATI ELAND
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Die Stel/enbosch-Boere-orkes, 1934-1935. Die leier, "oom Pietie" Ie Roux, sit in
die middel van die tweede ry van voor at.

Boere-orkes-Iede en
Jan Pierewieters
'n

SAAMTREK
van oud-lede van
die Stellenbosch- Boere-orkes
en die Jan Pierewiet-geselskap
word
vir 1983 beplan. Dit sal dan vyftig
jaar sedert die stigting van die Boereorkes en 45 jaar na die ontstaan van
die Jan Pierewiet-geselskap
wees.
Die Stellenbosch-Boere-orkes
is in
1933 gestig en het gedurende sy hele
bestaan, tot in 1957, onder die leiding
van "oom Pietie" Ie Roux gestaan.
Mnr. Le Roux het tot met sy dood
op 97-jarige ouderdom
in Januarie
1980 op Stellenbosch
gewoon. Die
100-jarige
herdenking
van "oom
Pietie" se geboortedag
was op 17
Oktober vanjaar.
Deur die jare het byna 300 "neefs"
en "niggies"
in die Boere-orkes
gespeel. Die orkes het sowat 56 000
km afgele om boeremusiek en Stellenbosch tot in die verste uithoeke van
die platteland te help bekendstel - en
om vir die Voortrekkermonumentfonds,
Reddingsdaadbondfonds,
"Droogte" -fonds
en die Langen26
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hovengedenksaal-fonds
te help geld
insamel. Die orkeslede was nie almal
US-studente of -dosente nie.
'n Reiinie-uitvoering van die orkes
is met die Universiteit se eeufees in
1966 in die Stellenbosse
Stadsaal
gehou.
Die Jan Pierewiet-geselskap
is in
1938 gestig om volksang en outydse
danse aan te moedig en terselfdertyd
vir die oprigting van die Langenhoven-gedenksaal
te help geld insamel. Die groep het tot in 1954
bestaan.
Daar word beoog om die saamtrekke vir die orkes en die Jan
Pierewiet-geselskap
se oud-Iede in
dieselfde naweek te hou. Die datum
sal vroeg in die jaar bekend gemaak
word.
AIle oud-lede van die twee groepe
kan hulle name en adresse stuur aan
mnr. Andries Esterhuyse,
Departement
Ontwikkeling,
Universiteit,
Stellenbosch,
7600 (Tel.
0223177645), sodat besonderhede
oor die
saamtrek aan hulle gestuur kan word.

R. EDITH Katzenellenbogen van
die Departement
Liggaamlike
Opvoedkunde
by die Universiteit is
die koordinerende leier van 'n omvattende RGN-projek
oor die choreografiese ontleding en dokumentasie in
antropologiese verband van die danse
van die Venda, Zoeloe, Suid-Sotho,
Xhosa en die Afrikaanssprekende
blankes en Kleurlinge.
Die projek
skakel in by die RGN-projek
oor
t ussengroepver h oudinge.
Die dokumentasie
van Afrikaanse
volksliedere
wat die Departement
Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde
by die Universiteit behartig, is ook by
hierdie projek ingesluit.
Die doe! van die navorsing oor die
verskillende danse is die inskerping en
behoud van eie volksidentiteit,
asook
die aanmoediging
van wedersyde
bekendmaking
en waardering tussen
die volksgroepe.
Die span navorsers wat betrek is,
bestaan uit liggaamlike opvoedkundiges en 'n volkskundige van vyf inrigtings. Die adviesraad bestaan uit
antropoloe,
sosioloe en opvoedkundiges van sewe universiteite.
Dr. Katzenellenbogen se die ondersoek oor die danse van die Venda sal
aan die einde van 1983 voltooi wees.
In die ander afdelings is die loodsondersoeke afgehandel en volgende
jaar sal met die program vir veldwerk

D

Israeli's kom
speel
ons liedjies
RKESVERWERKINGS
van bekende Afrikaanse
volksliedjies
was op die program
waarmee
'n
Israelse Orkes, die jeug-blaasorkes
van Kiryat-Ono,
in Augustus
die
gehoor van meer as duisend mense by
die Universiteit se jaarlikse orkesfees
bei'ndruk hel.
Die Israeli's was op Stellenbosch as
gaste van die US-konsertblaasorkes,
wat die fees jaarliks aanbied. Toe die
orkes verlede jaar deur Israel getoer
het, was hulle die gaste van die
Kiryat-Ono-orkes.
Die Kiryat-Ono-orkes
bestaan al 27
jaar en het dikwels buitelandse toere

O

Mnr. Aharon A/ka/ay en dr. Paul Loeb van luilenburg

onderneem, onder meer deur Japan,
die VSA, Kanada en Suid-Amerika.
begin word. Die projek moet in April
1985 voltooi wees.

SA volke
se danse
nagevors

Venda is reeds besoek en dr. Katzenellenbogen sal gedurende Januarie
en Februarie ook die Transkei, QuaQua en Zoeloeland besoek om na die
verskillende navorsers se werk te kyk.
Sy stel ook baie belang in die danse
wat die destydse Jan Pierewiet-geselskap op Stellenbosch gedoen hel. Die
groep is in 1938 gestig om volksang en
outydse danse aan te moedig en het
tot 1954 bestaan.
Onder die stigters was bekendes
soos dr. S. P. Botha, Minister van
Mannekrag, prof. Philip McLachlan,
oud-dirigent
van die Universiteitskoor, en dr. Dawid de Villiers, besturende direkteur van Nasionale Pers.
'n Relinie van hierdie geselskap
word vir 1983 beplan. (Lees berig
op bl. 26. Die organiseerders
wil
soveel moontlik van die lede weer
bymekaarbring.
Dr.
Katzenellenbogen wil tydens die relinie so vee I inligting moontlik bekom oor die danse
wat die groep gedoen hel.

Dr. Katzenellenbogen.

Volgens haar sal hierdie omvattende projek uiteindelik op die bewaring van die antropologiese
inligting
uitloop en moontlik sal dit later in opvoedkundige
programme
ingesluit
word.

by die orkesfees.

Hulle besoek aan Stell en bosch was
deel van 'n wereldtoer.
Die lede van die Israelse orkes is
almal tussen veertien en agtien jaar
oud.
Hulle
dirigent
is Aharon
Alkalay. Dr. Paul Loeb van Zuilenburg dirigeer die US-Konsertblaasorkes.
Op die fees was die Stellenbossers
die begeleidingsorkes
saam met twee
saamgestelde
kore van die Eikestad
en omgewing in die uitvoering van
koorwerke.
Vyf hoerskoolkore
het
saam die Slawekoor
uit Verdi se
Nabucco uitgevoer en laer skole het
'n saamgestelde
koor gevorm om
verwerkings van drie Afrikaanse liedjies deur Enrique Breytenbach te sing.
Ander orkeste wat opgetree het,
sluit in die dubbel-koperblaasorkes
van
die Diocesan-kollege
("Biskoppe")
in Kaapstad
en die Hoer
Skool Grey in Port Elizabeth, onder
die leiding van laasgenoemde
se
dirigent, Raynier Strydom, asook die
S.A. Musiekkollege
(UK) se klarinetkoor,
deur
Jimmy
Reinders
gedirigeer, en 'n saamgestelde orkes
met kmdr. Ron Marlow, die Vloot se
musiekdirekteur,
as dirigent.
Meer as 200 orkeslede en sowat 300
sangers het aan die fees in die D.F.
Malan-gedenksentrum
deelgeneem.
Vir die sesde jaarlikse Stellenbosse
orkesfees volgende jaar word beoog
om ook 'n strykorkes, of dalk selfs 'n
simfonie-orkes,
te betrek, se dr. Van
Zuilenburg. Die fees word vir Saterdag 13 Augustus 1983 beplan.
MA TIELAND 3:82
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MA TIELAND het met leedwese verneem van die afsterwe van die volgende Dud-Maties, Maties en andere wat
'n verbintenis met die Universiteit
gehad het:
Prof. Eustace Cluver (87) wat in
1913 as 'n Rhodes-beurshouer deur
die Universiteit van Stellenbosch aangewys is en vanaf 1960 tot 1962
dekaan van die Universiteit van die
Witwatersrand se geneeskunde-fakul-'
teit was. Hy is by sy huis op Walkerville in Suid-Transvaal oorlede.
Prof. Cluver was onder meer sekrefaris van Gesondheid en tot 1959
direkteur van die Instituut vir
Mediese Navorsing.
Mnr. M. H. Lazarus (92), een van
die oudste Oud-Maties, wat van 1909
tot 1911 aan die Victoria-kollege
gestudeer het. Hy was onderwyser op
Malmesbury en op Stellenbosch in die
tyd van die legendariese mnr. Paul
Roos voordat hy vir negentien jaar
skoolhoof op Barrydale was.
Nil sy aftrede het hy na Stellenbosch verhuis waar hy vanaf 1945
skriba van die NG Moederkerk was
en nil die afstigting van die "Studentekerk" skriba was totdat hy 72 jaar
oud was.
Mnr. Lazarus, wat jare lank goeie
werk vir die CSV-beweging gedoen
het, het vanaf verlede jaar in die
P .A.M. Brink-tehuis in die Strand gewoon.
Hy het in Desember verlede jaar die
dagsaamtrek van US se oudste oudstudente op Stellenbosch bygewoon.
Lt.-genl. C. L. de Wet (Matie) du
Toit, gewese hoof van die Generale
Staf van die Suid-Afrikaanse Verdedigingsmag, wat die graad B.A. aan
die Universiteit behaal het. Hy is op
Riebeek-Wes aan 'n hartaanval oorlede.
Hy het verskeie oorsese kursusse
gevolg, was aan die Britse Vloot se
opleidingsentrum op Whale Island
verbonde en was bevelvoerder van die
Tweede Suid-Afrikaanse Brigade in
Noord-Afrika. Hy is voor die slag
van El AIamein as bevelvoerder van
die eerste Brigade aangestel.
Mnr. Roelf Laubscher, 'n bekende
akteur, wat nil 'n operasie in die
Tygerberg-hospitaal oorlede is.
Hy het aan US gestudeer, het vir
Sukovs in Bloemfontein gewerk, was
28
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vroeer 'n lid van NTO en Kruik se
jeugtonee1groepe, het die hoofrol in
die Dingetjie-rolprente vertolk en was
in die TV-produksie van Romeo en
Juliet te sien.
Mnr. M. J. (Tienie) Oosthuizen
(57), bekende sakeman van Stellenbosch en skakeldirekteur van die
Rembrandt-groep, wat in verskeie
direksies en die hoofbestuur van die
Afrikaanse Handelsinstituut gedien
het. Hy het die graad B.Com. aan die
Universiteit behaal.

Wyle mnr. Lazarus.

Mnr. T. L. (Smiley) Vermaak (49),
een van die senior amptenare met die
langste diensjare by die Trust-Bank,
wat aan 'n hartaanval oorlede is.
Mnr. Vermaak was hoofbestuurder
van bemarkingsdienste en buitengewone projekte by Trust-Bank en
het 27 uit die 28 jaar van die bank se
bestaan daarvoor gewerk.
Mev. MartH Schoombee (gebore
Meiring) van Houtbaai, Oud-Matie
en bekende wynopvoedkunde-koordinator by Stellenbosch-Boerewynmakery, is oorlede nadat sy naby
Llandudno in 'n motorongeluk ernstig beseer is.

Mnr. A. J. M. de Waal, wat in
1936 LL.B. aan US verwerf het en
lank prokureur was voordat hy op die
plaas Gemsbok in die distrik Hopefield geboer het.
Mnr. Schalk Willem Pienaar
Marais (64) van Wonderboom,
Pretoria, wat die graad B.A. in 1939
en S.O.D. in 1940 aan US verwerf
het.
Mnr. N. Uys van Heidelberg,
Kaapland. Hy was in 1932 eerstejaar.
Mnr. N. B. K. Roothman van
Abrahamskraal,
Hoopstad,
wat
gedurende 1939 tot 1943 'n Matie was
en B.Sc. asook S.O.D. verwerf het.
Sy weduwee, mev. P. W. Roothman,
is ook 'n Oud-Matie.
O.-kpl. Jacobus du Toit Oosthuizen
(22) wat verlede jaar 'n graad in die
siviele ingenieurswese cum laude aan
die Universiteit behaal het. Hy is op
die hoofpad buite Matjiesfontein in
'n botsing dood.
O.-kpl. Oosthuizen wat die jongste
seun van mnr. en mev. J. Oosthuizen
van Hunter's Home, Herbertsdale,
was, is as die beste siviele ingenieurstudent in die finale jaar aangewys.
Mnr. Gerhard Janse van Vuuren
(21), 'n ingenieurstudent in sy tweede
jaar, wat onderweg na Malmesbury in
'n motorfietsongeluk op slag dood is.
Hy was die seun van mnr. Gert van
Vuuren van Bellville.
Mnr.
Mike
Hamman
(21),
B.Comm.-student aan US, wat in
September in 'n motorongeluk tussen
Stellenbosch en sy tuisdorp, die
Strand, gesterf het. AIbei sy broers is
Maties wat in die geneeskunde
studeer.
Mnr. Gordon Collins (75), 'n voormalige hoofbestuurder van die United
Bougenootskap, wat in Johannesburg
oorlede is. Hy was'n groot weldoener
van die Universiteit en het lank as lid
van die raad van trustees van US se
Eeufeestrustfonds gedien. Sy broer,
mnr. John Collins, ,n bekende Stellenbosse argitek, het verskeie van die
Universiteit se geboue ontwerp.
Dr. J. J. (Bux) Fouche (61), enigste
seun van wyle pres. Jim Fouche is in
Kaapstad oorlede. Hy het sy universitietsopleiding, insluitende 'n doktorsgraad in die regsgeleerdheid op
Stellenbosch verwerf en was advokaat
in Bloemfontein, het geboer en was
LV vir Smithfield voordat hy in 1964
ambassadeur in Nederland geword

getrede Kaaplandse direkteur van
Onderwys, tans van Klein-Drakenstein.
Wyle mev. Smit was onderwyseres
in Wynberg, voordat sy en haar man
saam onderwys gegee het op
MacLear, in Port Elizabeth en aan
die Hoerskool D.F. Malan in Bellville, waar haar man hoof van die drie
skole was. Hulle was sedert 1978 die
rektorspaar van die WOK.

,~~
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Wy/e dr. Fouche.

het. Sedert 1967 het hy op Stellenbosch gewoon en was eers 'n lid van
Sanlam se bestuur vir open bare
betrekkinge en kommunikasie, maar
is later na die Gilbeys-wynmaatskappy waar hy tot met sy dood voorsitter van Bertrams en 'n direkteur
van GBbeys was.
Mnr. J. L. Kriel (65), wat B.A.
(1940) en S.O.D. (1941) op Stellenbosch verwerf het, is vroeer vanjaar
in die Tygerberg-hospitaal oorlede.
Hy was in die onderwys in Oos-Kaapland en Transvaal voordat hy hoof
van die Alexanderfontein-skool vir
epileptici in Kimberley geword het.
Daarna was hy ook hoof van 'n
nywerheidskool op Queenstown en
vanaf 1965 van die Constantia-skool
in Retreat, Kaapstad.
Mnr. Kriel het in 1971 'n buitelandse reis onderneem om skole en inrigtings vir jeugmisdadigers te bestudeer. In 1978 - twee jaar nadat hy
afgetree het en hom in Bellville
gevestig het - is hy op 'n onderwyskongres in Kimberley met 'n
merietetoekenning vir sy diens aan die
onderwysberoep,
asook met erelewenslidmaatskap
van die Vereniging vir Tegniese en Beroepsonderwysers, vereer.
Mev. Helena Smit (41), eggenote
van mnr. E. Smit, rektor van die
Wellingtonse Onderwyskollege, wat
na 'n lang siekte in Kaapstad oorlede
is. Sy het in die vroee sestigerjare
huishoudkunde aan US gestudeer en
was 'n inwoner van Minerva. Haar
vader is mnr. Fanie Theron, oudraadslid van die Universiteit en af-

Dr. H. J. (Rassie) Erasmus (42), is
in Oktober oorlede. Hy was onder die
tweede groep geneeskunde-studente'
wat aan die Universiteit afgestudeer
het. Ondanks sy ernstige siekte het hy
tot voor sy dood as narkotiseur in
Pretoria gepraktiseer.
Mev. Antoinette Erasmus, wat vroeer aan US
se Fakulteit Landbouwetenskappe
verbonde was, en hulle drie dogters
oorleef hom.
Dr. Albert Hertzog (83), gewese
kabinetslid en oud-leier van die HNP.
Hy is in 1899 gebore as die oudste
seun van genl. J. B. M. Hertzog, het
in Bloemfontein skoolgegaan en in
1919 B.A. op Stellenbosch verwerf
voordat hy in Amsterdam en aan Oxford verder gestudeer
het. Sy
doktorgraad het hy aan die Universiteit van Leiden verwerf.
Dr. Hertzog was 'n mede-stigter
van Volkskas-bank, was vanaf 1948
vir meer as twee dekades LV vir
Ermelo en het in 1958 minister van
Poswese en Gesondheid geword.
Dr. A. J. Visser (63), oud-senator
en 'n bekende in Noord-Kaaplandse

sakekringe, is in Oktober in sy
plaashuis in die distrik Keimoes
doodgeskiet. Hy het in 1948 die graad
D.Comm. aan US verwerf. Dr. Visser
was gedurende 1966 tot 1970 LV vir
Florida en was voorsitter van die SA
Karakoelkooperasie
en besturenue
direkteur van Wolnit, een van die
oudste tekstielfabrieke in die land.
Hy het onder meer in die direksie van
die Atoomkragraad gedien.

Wy/e dr. Moo/man.

Dr. Jan Hendrik Moolman (79),
gewese Suid-Afrikaanse en internasionale wolbaas wat in 1956 deur die
Universiteit met 'n ere-doktoraat vir
sy bydrae tot die landbou vereer is, is
in sy huis in Waterkloof, Pretoria,
oorlede.
Dr. Moolman het aan US gestudeer
voordat hy 'n skaapboer in die Karoo
geword het. Hy was die eerste voorsitter van die Wolraad, voorsitter van
die Nasionale Wolkwekersvereniging
en lid van die hoofbestuur van die Internasionale Wolsekretariaat en die
beheerraad van die Amerikaanse
Wolburo. Hy was die afgelope 25 jaar
direkteur van verskeie groat maatskappye.

Wy/e dr. Hertzog.

Die Nasionale Wolkwekersvereniging het in 1964 die SuidAfrikaanse wolboere se hoogste
eerbewys, die Goue Ram, aan dr.
Moolman toegeken. Hy was saam
met genl. Mark Clark, die destydse
bevelvoerder van die Geallieerde
'Magte in Korea, medewenner van 'n
gesogte Amerikaanse leiersprys, die
Goue Vag.
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Mnr. F. C. Bayley (links), produksie-direkteur van die
Stel/enbosch-Boerewynmakery,
het namens sy maatskappy 'n betatel/er en toebehore ter waarde van R35000
aan prof. K. J. van der Merwe (regs), hoof van die Departement Biochemie, oorhandig. By die betatel/er staan mnr.
Dirk Bel/stedt, voltydse navorser by die departement.

~!j

Mej. Elmarie Abel (links), 'n derdejaarstudent
in
dieetkunde, was vanjaar die wenner van 'n stel waterlose
gesondheidskastrol/e ter waarde van R242 as prys vir die
finalejaar-dieetkundestudent
wat die beste in praktiese
werk gepresteer het. Met die oorhandiging van die prys
aan mej. Abel is sy hier by mev. Louise Engelbrecht,
bestuurderes
van die Bel/ville-tak van Nutri-Stahl
Cookware, wat die kastrol/e aan die Stel/enbosse juniortak van die SA Vereniging vir Dieet- en Huishoudkunde
geskenk het.

-I
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I

!
Mnr. J. J. Jurgens (middel), groepsekretarfs van die SA
Marine-Korporasie, het tjeks oorhandig vir Stel/enbosch
2000 en US se Buro vir Ekonomiese Ondersoek. Mnre.
Henry Visser, assistent-direkteur van ontwikkeling, en Attie de Vries, adjunk-direkteur van die Buro, is ook op die
foto.

Mnr. A.
Welsch,
Nedbank
se
takbestuurder op Stel/enbosch, wat
die bank se jaarlikse skenking aan
die Rektor en Vise-Kanselier, prof. De
Vries, oorhandig het.
30
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Prof. Mike de Vries, Rektor en Vise-Kanselier, het
Volkskas se jaarlikse skenking ontvang van mnr. Tony
Laubscher, die bank se hoofbestuurder. Links is mnr.
Koos Theron, streekhoofbestuurder van Volkskas in
Kaapstad.

Mnr. Piet Streicher (middel), besturende direkteur van Samancor, het R12 100
aan die Vise-Rektot, prof. J. W. R. de Villiers, oorhandig. Regs is mnr. Nic
Grobler, Samancor se opleidingsbestuurder.

Oud-Matie-gholfspelers in Johannesburg het hul eie klub, wat vanjaar
twintig jaar oud is. Hulle het die
afgelope jare 'n fonds opgebou
waarmee nou jaarliks
'n beurs
toegeken word aan 'n Matie wat
akademies en in sport uitblink. Mnr.
Dirk Swart (links), die klubsekretaris,
oorhandig hier voor die historiese
Jannie Marais-huis op Coetzenburg
vanjaar se beurs aan die bekende
Wes-Transvaalse rugbyspeler Andre
Markgraaff, wat vanjaar ook Matiekaptein was.

Van ons donateurs
Hierdie foto's is geneem by geleenthede waar donateurs self
hulle skenkings vir die STELL EN BOSCH 2 OOO-fonds
oorhandig het.

Resuscl.Anne, 'n mannekyn waarop
Fakultelt Tandheelkunde resussitasle
Sterling Drug SA aan US geskenk. Sy
Agter Is dr. Mike Whitaker, die fakulteit

studente van die
kan oeten, is deur
I~ voor op die foto.
se narkotiseur, dr.

John McMurdo, mediese direkteur van Sterling Drug SA,
prof. F. X. Prins, dekaan van die fakulteit, en prof. H. S.
Breytenbach, hoogleraar In klinlese opleiding.

j
Mnr. W. P. Lubbe, voorsitter van
Unlted.Bouverenlglng se plaasl/ke dl.
reksle, wat die bouvereniglng se
skenklng aan prof. De Vries oorhan'
dig het.

Mnr. Henri Gonnin, Stellenbosse takbestuurder van Trust-Bank, het sy
bank se jaarl/kse skenklng aan mnr.
Henry Visser van US se Departement
Ontwlkkeling oorhandlg.

Mr. Erhardt Paul, employee relations
manager of Gllbarco South Africa,
who presented his company's donation to the Vice Rector, Prof J. W. R.
de VllI/ers.
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HERFSSKOOL SKUIF
NOU WINTER TOE
'n WINTERSKOOL
word vir volgende jaar
beplan in die plek van US se jaarlikse Herfsskool,
wat sedert 1975 jaarliks in die April-vakansie
gehou is. Die Winterskool sal teen die helfte van
Junie, net voor die wintervakansie,
gehou word.
Meer besonderhede oor die Winterskool word
vroeg in 1983 bekend gemaak.

Victoria -Wes
By 'n Oud.Matie-saamtrek wat vroeer
vanjaar op Victoria.Wes gehou is,
was (links) ds. Dirkie de Vries, voorsitter van die skakelkomitee op die dorp,
en mnr. en mev. J. P. de Wet. Mnr. De
Wet is die oudste Oud-Matie op die
dorp.
Ook by die saamtrek was (bo) Elize
Esterhuizen en Andre en Tersia Mans.

Clanwilliam
Links: By 'n saamtrek van Oud-Maties
wat in September op Clanwilliam
gehou is, is mnr. Sybrand Smit (middel agter), wat jare lank voorsitter van
die Oud-Matie-skakelkomitee op die
dorp was, en langs hom mnr. Tex de
Swardt (derde van regs agter) van US
se Departement Ontwikkeling, saam
met 'n aantal oud.studente van die
Fakulteit
Landbouwetenskappe.
Hulle is, agter: mnre. G. Genis, J.
Mostert, P. Stephan, P. Marais en J.
van Putten. Voor: mnre. M. Smuts, F.
Carstens en C. Engelbrecht en dr. F.
van der Westhuizen.
Links onder: Prof. Bun Booyens
(tweede van regs), wat die geleent.
heidspreker by die saamtrek op Clanwilliam was, is hier by mnre. Gert
Moller en Paul Marais, mev. Booyens
en mnr. Jan Mostert.

Zoeloetrom
Dr. Gatsha Buthe/ezi, die Universiteit
van Zoe/oe/and se kanselier, oorhandig 'n Zoeloetrom aan prof. Johan de
Vi/liers, dirigent van die Universiteitskoor, met die koor se optrede in die
kapel van die Universiteit van Zoeloeland tydens 'n wintervakansie-konserttoer vanjaar.
Dr. Buthe/ezi het na die uitvoering
vir die besoekers 'n onthaal aangebied en in 'n telegram aan die Universiteit sy waardering uitgespreek oor
die bydrae wat die uitvoering tot die
uitbou van kultuurbande tussen die
twee universiteite gelewer het. Die
twee universiteite se kore het ook
saam gesing - slegs enkele dae
voordat die Zoeloekoor op 'n buitelandse konsertreis vertrek het.
Die US-koor se uitvoering is later
oor TV2 en TV3 gebeeldsaai. Naas
KwaZulu het die koor se konserttoer
ook plekke in Natal en Transvaal ingesluit.

Wereldberoemde
sangeres
Elly Ameling, Nederlandse sangeres van wereldformaat,
het tydens haar besoek aan Suid-Afrika vanjaar 'n uitvoering in die Endlersaa/ by die Universiteit aangebied. Op
die foto bo is sy na die uitvoering saam met haar
bege/eier, Dalton Baldwin (links), en die direkteur van die
US-konservatorium, prof. Richard Behrens.
Nog 'n hoogtepunt van vanjaar se musiekbedrywighede
by die Universiteit was 'n reeks meestersk/asse in die
Duitse lieder wat gedurende September deur prof. Paul
Schi/hawsky (links op die onderste foto) van die Sa/zburgse Mozarteum by die Konservatorium aangebied is.
Die meestersk/asse en mej. Ame/ing se uitvoering is
deur die medewerking van die Oude Meester-Stigting vir
die Uitvoerende Kunste moontlik gemaak.

•••
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UD-LEDE van die Maties se Netbalklub gaan nouer by die klub
se doen en late betrek word. Die Netbalklub wi! 'n vereniging vir OudMatie-netbalspeelsters
stig.
'n Jaarlikse byeenkoms saam met
die huidige klublede en die verskyning
van 'n gereelde publikasie word onder
meer in die vooruitsig gestel. So 'n
blad kan jaarliks of selfs later twee
keer per jaar aan elke lid van die
vereniging gestuur word en sal interessante
nuus oor klubbedrywighede en -prestasies bevat.
Deur die vereniging beoog die klub
ook om sy geskiedenis opgeteken te
kry en 'n argief oor die klub op te
bou. Bestaande inligting oor die klub
strek terug tot 1929.
Oud-spelers van die klub kan deur
die vereniging ook help om 'n fonds
op te bou waarmee beoog word om
moontlik
vir die Universiteit
se
belowendste
netbalspeelsters
beurse
beskikbaar te stel. As die Maties se
eerste netbalspan die liga wen, kan so
'n fonds selfs help om die span se bywoning van die SA klubkampioenskapsbyeenkoms
moontlik te maak.
En die kanse dat hulle die eerste
liga in die toekoms weer gaan wen, is
uitstekend - want hulle doen dit al
die afgelope vyftien jaar!
Die Maties se klub is so sterk in
Boland-netbal
verteenwoordig
dat
hulle met nie minder as vyf van die
Boland-eersteliga
se twaalf spa nne
spog nie. Die klub skryf jaarliks tien
spanne vir die vier Boland-ligas in.
Verder haal tussen ses en twaalf
speelsters gereeld die drie Bolandspanne - wat onder die vier sterkste
provinsiale spanne in die land gereken
word.
Ook in die SA Universiteitetoernooi vaar die Matie-netbalspeelsters uitstekend.
Hulle het die afgelope vyftien jaar ook die SAU se
eersteliga dikwels gewen.

O
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-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

Naam:
Adres:

-

Netbalklub presteer
- Oud-spelers word betrek

1-----------------I
1
1

- 1

Oud-Iede van die klub kan die
vorm voltooi:
Stuur aan: Mev. S. Foulkes,
Sportkantoor,
Coetzenburg, Stellen bosch 7600.

Die Maties se eerste netbalspan het
vanjaar die Uitklopliga gewen en
Groot Uitdaagbeker verower. Die
tweede span was die wenners van die
eerste reserweliga.

.
.

Ek was lid van die US-Netbalklub
Spann~ waarin ek gespeel het:

gedurende

19 ....

tot 19 ....
.
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Mev. Hantie du Toit (tweede van regs),
wat die Maties afrig, saam met Ranel
Conradie, kapteine van die tweede
span, Rese Malan, onderkapteine van
die eerste span, en Anemarie van der
Merwe, kapteine van die eerste span.

OE Danie Craven in Februarie
T
1929 by Wilgenhof aankom om
sy studies op Stellenbosch te begin,
was daar reeds twee etikette aan hom
gebind. Die eerste as skrumskakel
met besondere belofte wat hy as
skoolseun op Lindley verwerf het en
die tweede as eerstejaartjie wat hom
nie sondermeer deur seniors sou laat
rondpluk nie.
Laasgenoemde het hy al op Wellington-stasie gekry waar 'n senior
Wilgenhoffer kamma nie sy naam op
'n etiket op sy koffer reg kon
uitspreek nie. "As jy nie kan lees nie,
gaan vra jou skoolgeld terug", was
Danie se reaksie. So iets se 'n "sot"
mos nie aan 'n senior voor ontgroening - vera I nie die ontgroening van
destyds - nie!
Met die aankoms op Stellenbosch

Wilgenhof se hek vat, sien die vier
eerstejaars van agter die hoe stapel
bagasie die studente soos 'n swerm
bye by hul kamers uitpeul. Dit was
nie eens vir hulle nodig om af te klim
nie, hulle is eenvoudig van die kar
gepluk.
"Ek dink ek was in al die kamers
van Wilgenhof, ook in nr. 88 van ou
Japie, die opsigter, wat briesend
kwaad oor al die besoeke was, voordat ek die aand om agtuur in my eie
beland het. Daar het ek my kamermaat. Elias BOhr, jonger broer van
die legendariese Stellenbosse student
Johann BOhr, ontmoet. Die kardrywer staan ook nog daar en se:
'Meneer, jy skuld my nog 'n daalder.'
Toe eers kon ek hom betaal."
Die doop het die volgende twee
weke intensief geduur en dit was nie

Selfs die felheid van die doop kon
die ondeundheid in Danie nie demp
nie. Gou het hy en 'n paar maats 'n
eie "klub" buite die organisatoriese
struktuur van Wilgenhof gevorm en
die seniors begin terroriseer.
Daar was ook die keer, vertel dr.
Piet Loots, teoloog, wat op 'n keer
kamermaat van Danie was, toe CharI
Nel op onverklaarbare wyse 'n donkie
in sy kamer gevind het. Die manne
het almal ingestorm om na CharI te
nuwe "kamermaat" te kyk, ook 'n
baie "onskuldige"
Daan Craven.
"Toe maar, ou Charl, dis die eerste
maal dat daar twee donkies in jou
kamer is," troos hy.
Prof. Ben verseker my dat Daan en
lede van sy geheime "klub" darem
nie altyd met hul streke weggekom
het nie. Hulle is een nag na die een of

Deur Hennie Gerber

DANIE CRAVEN

se studentedae
'n Matie-eerstejaar van 1929 sou later roem verwerf as Springbok-skrumskakel
en -kaptein, Matie- en Springbok-afrigter, gevierde akademikus met drie verworwe en een ere-doktorsgraad en wereldbekende rugby-administrateur. In die
uittreksel uit 'n nuwe biografie, Craven: word vertel van dr. Danie Craven se
vroegste verbintenis met sy alma mater.
was daar nie kans vir eerste indrukke
nie. Toe die trein stilhou, dam al wat
senior is die eienaars by van die
"cabs" en een "spider" wat destyds
saam met een oop kar die hele vervoervloot van Stellenbosch-stasie af
uitgemaak het. Die ander moes sien
en kom klaar. Die "gekyste" manne
en hul meisies is vier-vier daar in die
"cabs" weg, met hul bagasie hoog
agter en op die dakke gelaai. Die
spaaider het, net so oorlaai, gevolg.
"Ons vier (hy en sy mede-Vrystaters Yster Hattingh en Daan en
Piet du Toit) was so bang dat ons
bagasie verlore sou raak dat teen die
tyd dat ons alles bymekaar het, die
oop kar al was wat vir ons oorgebly
het. Ons begasie is alles voor teen die
spatbord gepak en 'n klein seuntjie
wat by die drywer was, het nog bo-op
alles gesit."
Toe die kar sy draai onder by
'@

Tafclberg-uitgewers. Kaapstad. 1982.

maklik vir die Stellenbosse eerstejaars
van destyds nie. Die "sotte", soos
hulle genoem is, het ongenadig deurgeloop.
Vandag meen Danie dat hulle in sy
dae die doop oordryf het. Die seniors
het mekaar in spanne afgelos en die
sotte snags geen ruskans gegun nie.
Die een span het hulle tot tienuur die
aand gehad, waarna'n ander span tot
twee-uur die oggend en 'n derde tot
sesuur oorgeneem het. Agtuur moes
die eerstejaars in die klas wees.
Hulle het die een na die ander aan
die slaap geraak. Hy self het een
oggend in die Ou Hoofgebou op een
van die lang banke wakker geword
toe die studente en professor van die
volgende klas inkom. Hy het sommer
by die oop venster uitgespring.
Prof. Ben Marais teoloog van
Pretoria,
mede- Wilgenhoffer
en
lewenslange vriend van Danie,
beskryf hom as 'n ondeunde klong en
poetsbakker by uitnemendheid.

ander kwajongstreek betrap en hul
hande en voete is vasgebind. Met hul
slaapklere aan, is hulle styf in hul eie
komberse toegedraai en soos lewende
monumente aan die groot dennebome
vlak teen Monica vasgebind. Loskomkans was daar eenvoudig nie. Dit
was eers teen sonop die volgende
oggend dat Wilgenhof se bediende die
troepie daar raakgesie~ en op hul
pleidooie hulle losgesny het.
Met die ontgroening, die aanpassing by 'n nuwe gemeenskap en
omstandighede, die eerste sportaktiwiteite soos die atletiekbyeenkoms vir
eerstejaars waaraan hy as naelloper
en hoogspringer deelgeneem het en
die baie nuwe vakke wat hy moes
neem, het dit aanvanklik vir hom
maar taamlik deurmekaar gelyk sover
dit sy studies betref. Hy moes oor 'n
meer ewewigtige verdeling van prioriteite besluit.
•

Vervolg op bl. 36
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Vervolg van bl. 35

Daardie besluit is een middag vroeg
in die eerste kwartaal geneem terwyl
hy en drie maats tennis gespeel het op
die bane teenoor Victoriastraat
en
aan
die
"bekfluitjie" -kant
van
Wilgenhof. Hy het eenvoudig van die
baan af gestap en verskonend gese dat
hy gaan stu deer . Hierdie besluit was
deurslaggewend
vir sy loopbaan en
daardie middag is die grondslag gele
waarop hy voortgebou het om later
een van Stellenbosch
se begaafste
akademici en ongetwyfeld sy grootste rugbypersoonlikheid
te word.
Dit was nie lank nie of die manne in
Wilgenhof het begin hardloop vir die
nuwe rugbyseisoen.
Omdat hulle as
eerstejaars meer vertroue gehad het
om met die tweedejaars te kommunikeer, het hy vir Ben Marais en Pally
Carstens, wat die vorige jaar vir die
onder 19A-span gespeel het, gevra
waarom hulle dan wil gaan hardloop.
Toe hoor hy vir die eerste maal dat 'n
mens vooraf hardloop
om genoeg
wind te kry vir die eerste oefeninge.
Op Lindley het hulle altyd genoeg
wind gehad omdat hulle so aktief
was.
Sy besluit om een middag ook saam
te gaan hardloop
vir wind het sy
rugbyloopbaan
op Stellenbosch byna
'beeindig nog voordat dit werklik begin
het. En dit alles oor 'n paar bruin
rugbystewels. Op Lindley het almal
wit of bruin stewels gedra en die wittes het pragtig gelyk by die rooi kouse
van die klub, veral as hulle mooi
gepoets was.
"Toe ek by Coetzenburg oor die
brug loop, gewaar ek dat ek die
enigste man met bruin stewels is. Net
daar steek ek vas, want ek sien wat vir
my na derduisende rugbyspelers gelyk
het, rondhandloop
op die velde. Ek
voel selfbewus oor die bruin stewels
en wonder terselfdertyd of daar ooit
vir my plek tussen al hierdie spelers
sou wees. Ek huiwer en wou omdraai,
maar besef dat ek net daar moes
besluit of ek gaan speel of nie. Ek kon
nie omdraai nie, want vir rugby was
ek te lief."
Eindelik het die dag van die eerste
oefening aangebreek:
"Dit reen op
die dag van die eerste oefening en ek
vra my af: Wat weet jy van reen? Ek
het al dikwels in hael gespeel, maar
nog nooit in reen nie. Snaaks genoeg,
die reen het niks aan my gedoen nie,
seker omdat my hande so na aan die
grond was. Met my krom skouers,
36
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lang arms en groot hande, kon ek die
bal maklik hanteer."
Dit het baie goed met Danie in sy
oefenwedstryd
gegaan. Hy het 'n
paar maal met die breekslae waarvoor
hy bekend was, aan die steelkant
deurgekom en toe rustyd aanbreek,
word hy gevra om vir die A-span te
speel.
Danie se debuut het Stellenbosch se
rugbykenners en amateur-kritici
aan
die praat gesit. Toe hy na die oefening
by Wilgenhof gaan stort, hoor hy
twee manne daar praat, wat sonder
dat hulle geweet het hy kon hulle
hoor, 'n groot toekoms vir hom voorspel het. Sy oomblik van glorie het
egter die volgende oggend aangebreek
met die aanvang van die Griekse
lesing toe die alombekende
en
beminde prof. Edgar vra: "Where is
Mr Craven?"

"Maar jy kan mos nie
teen Stellenbosch

speel

nie," was die professor se
byna

smekende

pleidooi.

Hy steek sy hand op daar tussen
120 ander studente.
"Well, I believe you had a very
good game yesterday. I am pleased
that I have such a person in my class.
Keep it up."
Dit het Danie laat besef dat sy vertoning nie net onder die studente nie,
maar ook in die hoogste kringe van
die universiteit bespreek is.
Die eerste en die tweede spanne het
die dag na die onder 19's geoefen. Dit
was asof die geluk, wat hy later as so
'n belangrike faktor op sy pad na welslae beskou het, aan Danie se kant
was. Die tweede span se skrumskakel
daag nie op nie en Danie word nader
geroep om sy plek in te neem. Dit
gebeur seIde dat so 'n jong speIer so
vroeg in sy loopbaan op Stellenbosch
die eer het om daar in die heiligdom
van die senior spanne en voor die
grootste
rugby-afrigter
in SuidAfrika te speel.
Die volgende oggend in die Griekse

lesingkamer sou sy beker van geluk
oorloop. Sy goeie vriend Piet Jordaan, wat laat in sy lewe besluit het
om predikant te word en Danie baie
gehelp het om die Griekse alfabet
onder die knie te kry, het iets gehad
om hom te vertel.
"Man, eintlik moet ek nie, maar ek
dink ek moet dit tog vir jou se," kom
dit van Piet, "want jy is so skugter en
ly aan so 'n minderwaardigheidskompleks."
Piet vertel dat hy Oubaas Mark by
die oefening hoor se het dat hy daardie jong seun vir die 1931-32-toer na
Brittanje bere. Hy sal hom eers in die
onder 19-span laat speel, want hy
wou
hom
nie laat -"breek" nie. Dit het net die nodige aanmoediging vir die jong speIer, wie se hele
lewe rugby was, gegee om die kans te
benut om sy slag te wys.
So dikwels as wat moontlik was, is
hy Nuweland toe om groot sterre soos
Boy Louw, Phil Mostert, Bennie en
Stanley Osler, Gerry Brand, Pierre de
Villiers, Jackie Tindal en Jock van
Niekerk dop te hou en van hulle met
sy oe te "steel". Agter in sy kop was
daar seker ook die stille hoop dat hy
die volgende seisoen saam met hierdie
reuse op die veld sou wees en sodoende een van die groot seunsideale wat
hy altyd teenoor sy skoolmaat, Hennie Botha, uitgespreek het, te verwesenlik. Vir die Stellenbossers was
die verskyning van hierdie jong ster
van groot betekenis, want sedert die
dae van Mannetjies Michau, wat in
1921 Springbok
geword
het, en
Champion Myburgh, wat in 1924 vir
Suid-Afrika gespeel het, het hulle nog
nie weer skrumskakels van topgehalte
gehad nie. Hier was 'n skrumskakel
wat systempel op die spel sou afdruk.
Die jaar 1930 sou vir Danie van die
grootste betekenis wees, want dit sou
die seisoen wees waarin hy sy eerste
voltydse verskyning vir die WP se
senior rugbyliga sou maak en dus sy
talente teen die van die gevestigde
skrumskakels sou kon opweeg. Maar
die jaar was veral van betekenis omdat dit die begin was van sy beroemde
vennootskap
met Andre McDonald
wat deur Oubaas Mark van 'n gemiddelde tweedespan-driekwart
in 'n
puik agsteman omtower is. Vir drie
seisoene het hulle twee saam die
speerpunt gevorm van verrassingsaanvalle van agter die Maties, die
Springbokke en die Westelike Provinsie se rugbyspanne.
-

Die 1931-rugbyseisoen
het skaars
begin of die geesdrif vir die naderende
proefwedstryde
vir die kies van 'n
Springbok-toerspan
na Brittanje het
begin oplaai.
'n Pragvertoning
van Craven teen
Hamiltons met die ingebruikneming
van Coetzenburg
se A-veld, waarin
hy onder meer die heel eerste drie op
die veld gedruk het, het die soeklig
sommer vroeg in die seisoen sterk op
hom laat val. Met die aankondiging
van die W.P .-spelers wat vir die
proefwedstryde
uitgenooi is, was sy
naam onder die van ses Maties.
Toe die toergroep van 29 spelers
aangekondig word, was dit die grootste oomblik in die jong Danie Craven
se lewe. Saam met sy spanmaats
Ponie van der Westhuizen en Andre
McDonald het hy Springbok geword.
Drie Oud-Maties, George Daneel, J.
C. van der Westhuizen
en Ferdie
Bergh, was ook in die span.
Sowel dr. Craven as mm. Geoff
Gray het hul boeke met koerantknipsels van die toer sorgvuldig bewaar.
Na byna vyftig jaar was dit nie aileen
besonder
interessante
leesstof nie,
maar dit wys ook die vordering wat
Danie gemaak het soos die toer verloop het, soos gesien deur tientalle
Britse en die paar Suid-Afrikaanse
joernaliste
wat die toer meegemaak
"het.
So kan daar afgelei word dat hy
deurgaans sulke bestendige rugby op
die sopnat Britse velde gespeel het dat
hy in drie van die vier toetswedstryde
voor Pierre de Villiers, losskakel Bennie Osler se gereelde skakelmaat van
baie wedstryde, gekies is. Veral in die
Walliese en Skotse toetswedstryde het
hy as 20-jarige wat nog nie eens provinsiale rugby gespeel het nie, 'n
reuse-aandeel
in die Springbok-oorwinning gehad.
Danie het rede gehad om die Skotse
toets van 1932 te onthou. Nie aileen
het hy die wen-drie aangeteken het,
maar hy moes so onder die voete van
die voortdribbelende
Skotse voorspelers deurloop,
dat hy teen die
einde van die wedstryd bewusteloos
bly Ie het. 'n Tand was uitgeskop en
'n verdwaalde stewel het hom so hard
op die strottehoof getref dat sy stembande ernstig beskadig is. Hy was
lank heeltemal hees en op mediese
advies
het hy sy voorneme
op
predikant te word, laat vaar.
Terug in Suid-Afrika
was Danie
verbaas om te verneem dat hy en

Andre McDonald as die twee vondste
van die toer beskou is. Onder al die
lofbetuiginge en gelukwense was daar
ook die mening dat hy 'n nuwe
dimensie aan skrumskakelspel
gegee
het. Hierdie dinge kon hy nie peil nie,
want hy het bloot probeer om van sy
beste te gee sodat hy en sy spanmaats
die taak wat aan hulle opgele is om
Suid-Afrika se naam in die buiteland
hoog te hou, so goed moontlik kon
uitvoer.
Hy het sy B.A.-graad verwerf en
besluit om, aangesien hy nie meer
kweekskool
toe gaan nie, vir die
M.A.-graad in Volkekunde, een van
sy hoofvakke in te skryf.
Na 1933 se gradeplegtigheid was hy
op pad na die ou Registrateursgebou
in Crozierstraat om die mense daar in
kennis te stel dat hy nie die volgende
jaar terug na Stellenbosch sou kom
nie. Hy het reeds klaar met die
Universiteit
van Kaapstad
onderhandel en 'n beurs is aan hom toegeken om 'n mediese kursus te volg.
Hy loop vir prof. Willie Joubert, wat
destyds aan die hoof van fondse-insameling van die universiteit gestaan
het, raak en die vra hom waarheen hy

gaan. Danie vertel hom van sy planne
en se: "Ek gaan Ikeys toe."
Prof. Willie antwoord: "Maar jy
kan dit mos nie doen nie." Danie verduidelik aan hom dat medies na
teologie nog altyd sy hartsbegeerte
was en wou weet waarom
prof.
Joubert se dat hy dit nie kan doen nie.
"Maar jy kan mos nie teen Stell enbosch speel nie," was die professor se
byna smekende pleidooi.
Danie verduidelik dat dit nie om
speel nie, maar wei om 'n loopbaan
gaan.
Prof. Willie wou egter niks weet nie
en hy is dadelik met Danie na ou
prof. Gawie Cillie toe. Hulle twee
sukkel toe om Danie van plan te laat
verander en belowe dat hulle sal probeer reel dat hy op Stellenbosch bly.
Hy moes hulle later weer kom spreek.
Toe hy later daar kom, het hulle hom
oorreed om te bly.
"Hulle praat my toe 'n gat in die
kop en ek besluit om maar weer terug
te kom en aan te gaan met 'n doktorsgraad in Volkekunde."
Die jaar 1935 was Danie se laaste
op Stellenbosch, of so het hy en die
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CRAVEN OORTREF SPORT
PIENAAR SE REKORD
Dr. Danie Craven, direkteur van
US se Sportinstituut,
het vroeer vanjaar 'n rekord opgestel deur die
langste dienstyd as voorsitter van die
SA Rugbyraad
te bereik. Daarmee
oortref hy die rekord van adv. Sport
Pienaar, wat vanaf 1927 vir 26 jaar
lank die voorsitterskap
beklee het.
Dr. Craven het op 5 April 1956 toe van vandag se Springbokke nog
babas was die leisels van sy
voorganger,
mm. Edgar Tudhope,
oorgeneem. Hy het Suid-Afrika taUe
kere in die Internasionale
Rugbyraad
verteenwoordig
en het as voorsitter
van die liggaam opgetree. In lande
soos
Nieu-Seeland,
Australie,
Frankryk en Brittanje is hy bekend as
Meneer Rugby.
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meeste Stellenbossers gedink. Min het
hy geweet dat hy 14 jaar later permanent op die dorp sou kom bly waar hy
vandag nog die septer oor die rugbyklub swaai.
Baie harde werk het egter nog voorgele voordat hy sy doktorsgraad sou
verwerf. Nie aileen was daar sy verpligtinge teenoor die Maties en die
Westelike Provinsie nie, maar hy het
ook in verskillende komitees gedien,
onder meer die studenteraad, en hy
was 'n gereelde speier in die eerste
bofbalspan van Stellenbosch voor die
rugbyseisoen begin het.
Met die jare op Stellenbosch het
daar 'n hegte vriendskap tussen Danie
en Oubaas Mark ontwikkel. Hy was
voortdurend in die Oubaas se geselskap en die Oubaas het ook Danie se
geselskap so dikwels moontlik opgesoek. Hulle het oral saam gery, met
Danie as bestuurder van sy motor, na
rugby- en ander geleenthede. Craven
erken dat die Oubaas soos 'n vader
vir hom was. Die Oubaas was iemand
wat nie baie persoonlike vriende
gehad het nie. Moontlik was dit sy
kortaf houding en sy gewoonte om in
enkele sinne te praat en mense soms
toe te snou, wat ander afgeskrik het.
As iemand egter eers sy vert roue gewen het, was hy 'n lewenslange
vriend.
Die Oubaas het 'n blywende stempel op Danie se lewe afgedruk. Die
grootste les wat hy aan hom geleer
het, was om oor die spel te dink. Hy
het nooit vir Danie gese wat hy op die
veld moet doen nie en Danie het die
Oubaas aanvanklik daaroor verkwa-

lik. Eers het Oubaas Mark hom net
uitgeskel en dit aan Danie self oorgelaat om dinge uit te werk.
,. Later het ek hom beter leer ken en
as hy vir my se: 'Craven, don't do it.'
het ek gevra: 'Why not?' Dan se hy:
'Think it out for yourself.' Dit het my
aan die dink gesit en selfs vandag nog
pro beer ek heeltyd om my spelers te
laat dink en nie blote masjiene en

Hy was die ideale student
... Daarby was hy 'n
lughartige
en joviale
mens wat altyd van skoon
pret gehou het.

marionette te wees wat net doen wat
aan hulle gese word nie."
Daar was natuurlik ander groot
geeste behalwe Oubaas Mark op Stellenbosch, manne soos Paul Roos,
Bob Loubser en dr. Strasheim, wat
gewoonlik by was as die Oubaas die
spel vir die Maties geleer het.
"Die Oubaas het altyd die goeie
hoedanighede van die groot spelers
vir ons as ideaal voorgehou en dit was
eers op Stellenbosch dat ek vir die
eerste maal bewondering vir Japie
Krige, Bob Loubser, Paul Roos,
Steve Joubert en P .K. Albertyn ontwikkel het, omdat die Oubaas ons
altyd van hul spel vertel het.
En skielik is die besef daar dat hy
klaar met Stellenbosch was. Stellenbosch wou dit net nie aanvaar dat die

:n Netjiese breekslag deur Danie Craven in die eerste toets teen die Wallabies
In 1933 op Nuweland loop op die eerste drie van die reeks uit. Foto: The Cape Times
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man wat ses jaar lank die speerpunt
van hul eerste rugbyspan was, die volgende jaar nie meer daar sou wees
nie. Wat sou Stellenbosch sonder
Craven doen?
Die klub het in Craven een van sy
grotes verloor, Stellenboscn een van
sy persoonlikhede en die universiteit
een van sy knapste studente.
Danie het in 'n tydperk gespeel,
soos hy self erken, toe Stellenbosch se
rugby nie baie sterk was nie. Hy het in
drie van die ses jaar dat hy eerste span
gespeel het in baie groot mate die
kern gevorm waarom hul spel gedraai
het. In 1930, 1931 en 1932 het hy
daardie skitterende vennootskap met
Andre McDonald gevorm wat 'n
hoogtepunt op die 193I-32-toer en in
1932 in Stellenbosch se eerste span
bereik het. As Oubaas Mark vandag
moes geleef het en die vier grootste
Stellenbossers van sy tyd moes
aangewys het, sou hy waarskynlik
sonder om te aarsel Japie Krige, Bob
Loubser, Pierre Albertyn en Danie
Craven genoem het.
Danie was egter nie net die to onaangewende rugbyspeler nie: Hy was
die ideale student, gewillig om in
komitees en rade te dien en selfs aan
die kleiner sportsoorte deel te neem.
Daarby was hy 'n lughartige en
joviale mens wat altyd van skoon pret
gehou het. Hy het Stellenbosch toe
gekom met 'n baie gemiddelde skoolprestasie, maar deur harde werk en
die ontwikkeling en toepassing van sy
intellek, hoe akademiese prestasies
behaal.
Andre McDonald som hom so
op:" 'n Uitstekende kenmerk van
Danie was dat hy alles wat hy aangepak het, met volle oorgawe gedoen
het. Dit het nie saak gemaak of dit
speletjies, 'n stokperdjie of studies
was nie. Hy het hom met sy hele hart
daaraan gewy. Op rugbygebied het hy
baie hoe ideale gehad en was bereid
om op te offer om dit te bereik. Hy
het vir voetbal gelewe. Dit het gelyk
of hy nie genoeg daarvan kon kry nie.
Tog het hy die spel nie laat hand-uit
ruk nie. Hy het reg aan sy studies laat
geskied. Daarby was hy 'n godsdienstige mens en sy godsdiens was nie tot
Sondag beperk nie. Om die kerk by te
woon, was 'n lewensbehoefte Hy het
die Christelike godsdiens uitgelewe.
Daarom het hy op die voetbalveld
nooit die reg in eie hande geneem nie
en ook nie kwaad met kwaad vergeld

nie. Aan die einde van die 1932-seisoen het Oubaas
Mark gese dat
Craven die skoonste en beste skrumskakel is wat hy nog gesien het."
Soos maar oral in die lewe is dit
mense, besondere persoonlikhede wat
hom op Stellenbosch gevorm het, het
Danie gese toe ek hom uitvra oor die
vernaamste
invloede
op hom as
studerende jong man en rugbyspeler
op Stellenbosch.
In rugby was daar
Oubaas Mark, dr. J. S. Marais, mnr.
Alex van der Horst, prof. Ebbie Stegmann en mnr. Bob Loubser. Hulle
was groot manne,
deur en deur
"gentlemen"
na wie niemand 'n vinger kon wys nie. Hul uitkyk op die
lewe was sodanig dat dit elke jong

"Vir my is dit Rie opofferiRgs wat ek vir StelleRbosch doeR Rie. Ek doeR
dit

nit

Hefde vir

die

plek."

mens wat met hulle in aanraking
gekum het, help vorm het.
Op akademiese gebied was daar 'n
man soos prof. Edgar wat hom as
jong eerstejaar aangemoedig het deur
in die klas 'n opmerking oor sy rugby
te maak en met sy vertrek op die
Britse toer 'n telegram aan hom en
Andre gestuur het.
"Dit was vir my van blywende
belang dat daar groot manne op
akademiese gebied was wat ook in my
rugby belang gestel het. Neem manne
soos proff. E. C. Pienaar en Fransie
Malherbe en mnr. Nico Uys van die
Hollandse klasse. En prof. Lydia van
Niekerk. Hoe lief was sy nie vir
Stellenbosch nie. Sy was 'n 'Christian
Scientist'
en prof.
Fransie
Malherbe het vertel dat sy nie dokter
toe wou gaan toe sy reeds baie ernstig
siek was nie. Hulle het teen die einde
van haar lewe na die ou Uitspankafee gegaan om tee te drink. Daarna
sou sy bed toe gaan om te sterf. Toe
sy by die kafee uitkom, kyk sy na die
berge om Stellenbosch en se: 'Hoe
mooi is hulle!' Dit was haar lewe.
"Die mense was lief vir Stell enbosch en jy kon dit aanvoel. Dan was

Vir die Maties was die Intervarsity van
1935 'n triom!. AI vier rugbyspanne
het gewen - die eerste met 14.0. Dit
was ook Danie Craven se laaste jaar
as speIer op Stellenbosch.
As kaptein
van die Maties kyk hy hier hoe hulle
gelukbringer,
klein Bennie Walters,
die bal teen die Ikeys aan die rol sit.

daar prof. Nico BrUmmer wat vir ons
Filosofie gegee het. Diulr was vir jou
'n ware heer en meester op sy vakgebied. Prof. Werner Eiselin wat vir
my Volkekunde gegee het en mnr. Sid
Harvey wat rustig kon slaap terwyl ek
my finale B.A.-eksamen in sy huis afgele het. Dit is almal mense wat diep
spore in my lewe getrap het. Hulle

was nie net dosente nie: hulle was
eintlik leermeesters.
"Dit het 'n geweldige indruk op my
gemaak en ek het gevoel dat ek hulle
nie in die steek kon laat nie. Ek het
gevoel ek speel en studeer vir baie
meer as net vir myself. Dit was die
grootste uitwerking wat Stellenbosch
op my gehad het en daarom dat ek
vandag nog my beste vir Stellenbosch
gee. Ek gaan maar net voort op die ou
paaie wat daardie manne vir Stellenbosch oopgetrap het. Vir my is dit nie
opofferings
wat ek vir Stellenbosch
doen nie. Ek doen dit uit liefde vir die
plek. Daar is sielkundiges wat beweer
dat die omgewing deel van jou persoonlikheid is en ek glo dit."
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Tennissentrum
voltooi
IE voltooiing van die US- TennisD
nuwe sentrum en onderOnoorvvonne dakbaanklub opse Coetzenburg
is die begin
Die Maties se eerste rugbyspan het
vanjaar in 26 wedstryde onoorwonne
gebly en in die proses drie gesogte
trofee
verower: die Groot
Uitdaagbeker,
Toyota-klubtrofee
en
Ohlssonsskild, waarby Divan Serfontein (wat as WP-kaptein ook die Curriebeker met sy span gewen het), Hennie Bekker en Andre Markgraaff (wat
die Maties om die beurt aangevoer
het) en Jan Calitz (wat in al die senior
span se wedstryde gespeel het) hier
staan.
Die Maties het ook die Tukkies in
Pretoria geklop; die Intervarsity teen
UK gewen terwyl die WP 'n groot kontingent Maties in sy geledere gehad
het; en 'n groot bydrae tot die WP se
oorwinning in die.Curriebeker gelewer
deur benewens 'n groot getal spelers
ook die kaptein, onder-kaptein en
hoofafrigter te verskaf. Boonop het
die Maties die SA Universiteite se
O.20-kompetisie gewen.

van 'n nuwe era vir Matie-tennis.
Die nuwe onderdakbaan
- suid
van die bestaande bane op Coetzenburg en agter die atletiekpawiljoen hou vir die klub groot voordele in.
Selfs in swak weersomstandighede,
soos wat dikwels in die Wes-Kaapse
winter ondervind word, kan nou ononderbroke
met afrigting en oefeninge voortgegaan word.
Bykomende bane en die verbetering
van die bestaande bane, asook spreiligte op ses van die Universiteitsbane
- insluitende die onderdak-een
bring mee dat die klub se geriewe ten
volle benut word. Wedstryde word
onder
baie beter
omstandighede
aangebied en aile klubwedstryde
is
nou op Coetzenburg en nie meer op
die Dagbreek-bane nie.
Die nuwe onderaakbaan.

Die spreiligte bring mee dat klubwedstryde saans in die week en versprei in 'n korter tyd, afgehandel kan
word, en nie meer net op Saterdae
gespeel word nie.
Vanwee die nuwe geriewe het die
WP-Tennisvereniging
die klub genooi
om teen die einde van Julie volgende
jaar 'n prestige-toernooi,
een van die
wat deel van die Grand Prix-reeks uitmaak, op Coetzenburg aan te bied.
Die nuwe tennissentrum
sluit ook
'n verversingslokaal,
kantoorruimte
en kleedkamers
in. Die tennisklub
deel nou nie meer hulle klubgeriewe
met die atletiekklub nie. "am ons eie
verversingslokaal
te he, beteken vir
die klub ook op sosiale gebied geweidig baie," se die klub se afrigter,
mnr. Philip SOderlund.
Die klub se oud-Iede word almal
genooi om op 11 Maart volgend jaar
te kom kyk hoe die nuwe tennissentrum Iyk. 'n Funksie en 'n gemengde
uitnodigingswedstryd
word vir die
aand beplan.
Oud-Iede van die klub word gevra
om met die klub in verbinding te bly
deur hulle name en adresse asook besonderhede soos wanneer hulle vir die
klub gespeel het, te stuur aan die
voorsitter, mnr. Pie tie van Zyl, Tennisklub, Sportkantoor,
Universiteit,
Stellenbosch 7600.
Die klub bestaan reeds sedert die
beginjare van hierdie eeu. Die klubbestuur wi! artikels wat die klub se
geskiedenis help uitbeeld, soos foto's,
trofee, of ou tennisrakette,
-klere en
ander -toerusting, bekom om in die
Tennissentrum
te bewaar. Oud-Iede
wat so iets het om aan die klub te
skenk, kan dit ook aan mnr. Van Zyl
stuur.
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Volkskas
het 'n voorspoeddiens
virelkeen van jou paen-ma-en-kleindingdae.

I.
I

'n Nuwe kleinding. Groat doe, En groat
bekommemisse. Gelukkig is die Volkskos-bestuurder
door. Met 'n spoorrekening vir die hy-moet-vroeg-leerspoor-doe. Versekering vir die se-nou-iets-gebeurmet-my-doe. Finonsiering vir die ons-het-'ntuimeldroer-nodig-skat-doe,
Oortrekkings vir die solhy-regkom-dokter-doe, Kredietkoorte vir die hy't-olweer-uit-sy-kleurboodjie-uitgegroei-doe.
Toekomshulp vir die sorg-net-dat-jy-jou-grood-krydoe. Plus 'n mogdom onder finonsiele dienste vir
01 julie doe. Kom gesels met jou Volkskos-bestuurder.
Hy verstoon.

de Villiers en Kie. 78170/1
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Jou bankgenoot deur dik en dun.
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Niks sit smaak by 'n menger" SODS brandewyn
nie, want brandewyn het smaak. En hoe suiwerder die brandewyn, hoe beter die smaak.
Gude Meester word veredel tot hoogste suiwerheid in ons unieke seskolom-ketels en langsaam
verouder tot volrondheid in eikehoutvate.

Gude Meester - internasionaa
wereld se beste brandewyn. *

DIE BRANDEWYN VAN HOOGSTE REINHEID

*Reeds in 1950 by die Halfeeuse Wyntentoonstelling in Londen, as die wereld se beste brandewyn bekroon.
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