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'N STELLENBOSCH

Oorweeg die Voordele en Nadele
Voordele

Nadele

TWEETALIGE PROGRAM
Die Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool in Bellville
bied jou 'n volkome tweetalige MBA-kursus, wat 'n
besondere voordeel in vandag se snel-veranderende
sakewereld is,

BEPERKTE TOELATING
Skryf betyds in om 'n plek te verseker.

INTERNASIONALE
ERKENNING
Die MBA van die Universiteit van Stellenbosch
Bestuurskool geniet internasionale erkenning, Die Skool se
gebruik van mod erne onderrigmetodes
sowel as klassieke
opleiding rus jou toe met 'n unieke en buigsame
benadering tot hedendaagse bestuur.

BAANBREKER-AANSLAG
Stellenbosch beklee vanwee sy gevorderde
onderrigtegnieke
'n unieke posisie onder Suid-Afrikaanse
Bestuurskole. Die Bestuurskool is 'n baanbreker op gebied
van modulere onderrig. Aktuele kursusse soos o.a.
strategiese bestuur, omgewingsverkenning,
arbeidsbetrekkinge,
praktiese kommunikasie en
entrepreneurskap
rus die student toe vir die uitvoering van
sy/haar leierskapstaak.

BUIGSAAMHEID
Die Stellenbosch MBA-program is beplan om aan die
behoeftes van potensiele studente in 'n versKeidenheid
omstandighede te voldoen.
Heeltydse MBA-Program:
Intensiewe
een jaar vir die wat dit verkies.

klasbywoning

Deeltydse MBA-Program:
Aandklasse
die werkende persoon in die Wes-Kaap.

van

oor

oor twee jaar vir

MBA vir Uitvoerende Bestuur: Beperkte
blokklasbywoning oor drie jaar vir bestuurders van oor die
hele land wat nie heeltyds kan studeer of aandklasse kan
bywoonnie.
MBA vir Mannekragpraktisyns:
Beperkte
blokklasbywoning
oor drie jaar vir die mannekragpraktisyn
wat verder wil studeer,

DESKUNDIGE OPLEIDING
Ervare en bekwame dosente sal die grondslag vir jou
toekoms help daarstel. Terselfdertyd word jy ook die
geleentheid gebied om die stimulerende insette van
besoekende oorsese spesialiste en plaaslike sakeleiers te
ervaar.
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Omskep bekwaamheid
in winsgewendheid
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HULLE BLYWENDE BYDRAE
"N

iks kan die plek vul wat Stellenbosch in my Iewe gevul het nie. "
So het oud-Kanselier dr. John Vorster
vroeer vanjaar in 'n brief aan die Rektor
en Vise-Kanselier, prof. Mike de Vries,
sy gevoel vir sy Alma Mater uitgespreek. As knap Matie-student, as studenteleier, later as US-raadslid en uiteindelik vir byna sestien jaar as KanseIier het B.J. Vorster diep spore by sy ou
universiteit getrap.
Sy dood, skaars nege maande nadat sy
uittrede as US-Kanselier ook die einde
van sy lang loopbaan in die openbare
lewe was, laat dus by die Universiteit
en sy oud-studente 'n leemte.

slegs ses maande nadat hy amptelik ingehuldig is. Maar die kortstondige kanseliersterrnyn was slegs die kroon op sy
leeftyd-lange verbintenis met Stellenbosch.

V

roeg in 1984 is dit sestigjaar sedert
H.B. Thorn as eerstejaarstudent
met sy studies op Stellenbosch begin
het. Hy het horn onderskei as student,
as dosent, as geskiedkundige van formaat, as Afrikaner-kultuurleier en as
onderwysman wat twee eredoktorsgrade in die opvoedkunde ontvang het.
Na sy aftrede as Rektor het hy gedurende 1969-1981 ook op die breer
universiteitswese in Suid-Afrika sy stempel deeglik afgedruk.

Waar dr. Vorster se terrnyn as KanseIier die tweede langste in die Universiteit se geskiedenis was, was sy opvolger,
prof. H.B. Thorn, s'n die kortste nog.
Sy skielike dooo, twee maande na dr.
Vorster, was minder as nege maande
nadat die korps van Gud-Maties hom
eenparig tot die amp verkies het en

Maar dit is waarskynlik as US-Rektor
dat hy sy blywendste bydrae gelewer
het. Sy rektorstermyn was die langste
nog by US en een van die voorspoedigste tydperke in die Universiteit se geskiedenis. Die studentetal het byvoorbeeld in die tyd van 2253 tot 7 600 meer

O

Fol{us Op ...

Ud-Matie Gert van der Veer het
vroeer vanjaar die Suid-Afrikaanse
Lugdiens se bestuurshoof geword - 25
jaar nadat hy in die e1ektriese ingenieurswese op Stellenbosch afgestudeer het.

Prof. Thorn wou die Universiteit veral
aan die Afrikaner, maar ook aan SuidAfrika in die algerneen diensbaar rnaak.
Gesonde dissipline in studentegeledere
was een van die dinge wat vir die onberispelike man swaar geweeg het. Dit
alles het van die "Thorn-era" 'n besonderse tydperk gemaak.
Soos vir dr. Vorster het US ook vir
prof. Thorn 'n unieke plek in sy lewe
gevul. Hulle het e1keen deur sy lang
verbintenis met sy Alma Mater egter
nie net ontvang nie, maar ook ryklik
teruggeploeg. Sonder hulle sou Stellenbosch soos ons dit ken nie heeltemal
dieselfde gewees het nie.
D

later die jaar afdelingsbestuurder
in
Durban. Sedert 1981 was hy assistenthoofbestuurder (bedryf).
Mm. Van der Veer se vrou, Elsie, is
ook 'n Gud-Matie - 'n oud-Sonopper
en oud-student van die Konservatoriurn.
Sy was 'n nooi De Kock van George.
Albei hulle kinders is Maties. Die oudste,
Ari, studeer soos sy pa ook in die ingenieurswese en bly ook in sy pa se ou
koshuis, Dagbreek. Hy was vanjaar
tweedejaar en sy suster, Marianne; eerstejaar. Sy volg 'n vierjaar-graadkursus
in opvoedkundige biblioteekkunde.

Gerrit Dirk van der Veer is in 1937 in
Steenwyk, Nederland, gebore en het op
12-jarige ouderdom na Suid-Afrika geemigreer. Nadat hy op Bethlehem in
die Vrystaat gematrikuleer het, studeer
hy gedurende 1954-1958op Stellenbosch,
waar hy onder meer voorsitter van die
Afrikaanse Studentebond was. Hy was
ook in die ASB-hoofbestuur.
Sy ingenieursgraad verwerfhy cum laude
en verower 'n beurs vir nagraadse studie
aan Cambridge. Daarna studeer hy ook
aan Wits.
A4nr. Van der Veer

Sedert Gert van der Veer in April 1959
as junior ingenieur by die SA Vervoerdienste in Kaapstad begin werk het, het
hy groot opgang gernaak. Hy is onder
meer in 1961 tot assistent-ingenieur
(e1ektries) bevorder, het in 1967 e1ektriese ingenieur (kommunikasie) geword

as verdriedubbel,
'n derde van die
twaalf fakulteite het ontstaan en byna
helfte van die 24 universiteitskoshuise is
gebou. Hy was ook onder rneer die
vader van die gedagte dat die Universiteit 'n planmatige en ornvattende fondsinsarnelingsveldtog rnoes he, en so is die
Eeufeestrustfonds in 1960 geskep.

en is 'n jaar later as bestuurder (dataverwerking) aangestel.

I

n1977 word hy SAL se hoofsuperintendent (bedryfskoordinering),
in
1979 direkteur van bedryfsbeheer en

Suid-Afrikaanse Lugdiens se bestuurshoof is verantwoordelik vir 'n organisasie wat jaarliks vier rniljoen mense en
derduisende tonne lugvrag wereldwyd
vervoer, met 'n uitgebreide roete-netwerk na Europa, Noord- en SuidAmerika, Australie, Hong-Kong en die
Republiek van Sjina. Saarn. met SuidAfrika staan die land se nasionale lugdiens en SAL se bestuurshoof, Gert van
der Veer, dus ook midde in die internasionale politieke strominge.
0
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'N KWARTEEU GELEDE
-

Berig wat in die Desember 1958-uitgawe van Matieland verskyn het

P

ROF.
H. E. Brink, hoogleraar
in
die Fisiologie aan die Universiteit
van Stellenbosch, het aan die begin van
Augustus na Stellenbosch teruggekeer
nadat hy 'n besonder interessante
en
uitgebreide
reis deur Midde-Afrika
onderneem het. Hy het per motor gerejs
en sowat 14 000 my I afgele.
Prof. Brink het op 15 April vertrek en
langs die kus tot by Durban gereis. Daarvandaan is hy na die Kruger-Park,
die
Rhodesies, Tanganjika,
Uganda en die
Belgiese Kongo. Sy hoofdoel was om :n
sekere soort padda wat hy tot dusver
nie op die koue Marion-Eiland
kon vind
nie, in die tropiese gebiede op te spoor.
Hierdie keer was hy suksesvol. Prof.
Brink stel veral belang in die skildkliere
van hierdie paddas. Indien hy daarin

slaag om 'n aantal van hierdie paddas op
Marion-Eiland
te vind, sal hy 'n interessante studie kan maak van die rol wat
temperatuur i.v.m. die skildklier speel.
Behalwe
die Kruger-Park
het prof.
Brink oor die volgende reservate besoek:
die Namanga- Wildreservaat
naby Nairobi, die Ngorongoro-Krater
naby
Arusha in Tanganjika, die MurchisonValle-Reservaat
in Uganda
en die
Koningin Elizabeth-Park
wat van die
suide van Uganda tot in die Belgiese
Kongo strek.
Prof. Brink het ook die Pigmiee in die
Ituri- Woud gaan besigtig en die verlore
stad Gedi aan die kus van Kenia besoek.
Hy het 'n hele aantal oud-Maties
by
Eldoret in Kenia ontmoet.
0

Botaniese tuin 60 jaar oud
Die Universiteit se botaniese tuin het onlangs sy
sestigste verjaardaggevier. Dit is die oudste universi.
teitstuin in die land. Me}. Jacqueline Breugem, 'n
eerstejaarswdent in verpleegkunde wat vanjaar
Maties se sjampanjenooienifie met die intervarsity
teen die [keys was, was onder die gaste by die
verjaardagviering. Sy staan hier by van die pragtige
orgideewat in die tuin te sien is.

Drie buitelandse plantkundiges wat gaste van die Departement Plantkunde by die Universiteit was, het die
sestigste verjaardagviering van die Universiteit se botaniese tuin bygewoon. Hulle is prof Focke Albers
(links), professor in plantkunde by die Christian Albrechts-universiteit in Kiel, Wes-Duitsland, dr. Mary
Gibby (middel), hoof van die sitogenetiese afdeling van die Britse museum in Londen, en dr. Ove Almborn
(tweede van regs), afgetrede dosent en kurator van die herbarium by die Universiteit van Lund, Swede. By
hulle is prof J. J. A. van der Walt (tweede van links), professor in plantkunde by die Universiteit en prof
J. H. Visser (regs), voorsitter van die Departement Plantkunde.

Seldsame t 52 t -geskrif gel{oop
Martin Luther was die geestelike
vader van 'n waardevolle spotskrif
wat nou op Stellenbosch
bewaar
word.

wat eie is aan die heel eerste, 1521weergawe van die geskrif. Die Britse
Museum het hom verseker dat hy die
regte bronne geraadpleeg het.

ie Universiteit het 'n waardevolle
en uiters seldsame geskrif wat uit
1521 dateer en waaraan die hervormer
Martin Luther 'n aandeel gehad het,
gekoop.

Die besondere aankoop gaan in die
Universiteit se nuwe J. S. Gerickebiblioteek bewaar word, maar sal van
tyd tot tyd op uitstallings te sien wees.
Dit was in November dee! van die uitstalling ter viering van die Martin
Luther-feesjaar
in die Kweekskoolbiblioteek.

D

Daar bestaan slegs drie ander eksemplare
van die geskrif. Al drie word in biblioteke in Wes-Duitsland bewaar.

Deur die eeue het die geskrif so goed
bewaar gebly dat geen restourasiewerk
daaraan nodig was nie. Die Universiteit
se restourateur, mnr. H. Wirth, moes
dit slegs herbind, maar hy se die titel-en
binneblaaie is beslis oorspronklik. Dit
word bewaar in 'n glaskas wat spesiaal
daarvoor gemaak is.

Dit is veral betekenisvol dat die Universiteit die seldsame geskrif in die
Martin Luther-feesjaar kon bekom.
Die satiriese geskrif of vlugskrif is een
van die eerstes wat die Pous as die Antichris uitgebeeld het. Die titel daarvan is
Passional Christi und Antichristi. Dit bestaan uit 26 litografiee, wat aan die een
kant tonele uit die lewe van Christus
uitbee!d en op elke teenoorgestelde blad
'n toneel wat met die Pous se lewe die
spot dryf. Onder die houtsnee-afdrukke
verskyn gedrukte beskrywings daarvan.
Hoewel Martin Luther as geestelike
vader van die geskrifbeskou word, was
twee ander hervormers,
Philippus
Melanchton en Johann Schwertfeger,
waarskynlik die opstellers daarvan. Die
houtsneewerke waarvan die afdrukke
gemaak is, is voorheen beskou as die
werk van Lucas Cranach (1472-1553),
maar word nou aan Hans Cranach (oorlede in 1537) toegeskryf. Die twee kunstenaars was albei groot vriende en lojale
bewonderaars van Luther.

D

ie vlugskrif is intensief in Luther
se hervormingstryd gebruik. Sover bekend het vyftig eksemplare van
die Pasional Christi lind Antichristi verskyn,
waarvan nege in 1521. Altesaam 49
eksemplare van die spotskrif word
wereldwyd in biblioteke bewaar. Die
weergawe op Stellenbosch is die enigste
daarvan buite Wes-Duitsland. Die ander
drie is in biblioteke in Gottingen, Munchen en Zwickau.
Mnr. F. du Plessis, wat vanjaar as US se
hoofbibliotekaris aftree, het self oor die
geskrif bronne geraadpleeg om vas te

Die Universireit se hoojbibliotekaris, mnr. F. du
Plessis, met die spotskrif Passional Christi "nd
Antichristi. Links is 'n toneel uit die lewe van
Christus en regs 'n tonee! wat met die Pous se lewe
die spot dryf Onder elke toneel uit Christus se lewe
word 'n Bybelvers aangehaal en onder die tonele wat
met die Pous se lewe spot, is aanhalings uit die
kanomeke reg.
Foto: CaJW Timu

stel dat dit eg is. Hy se die geskrif
voldoen in elke opsig aan die kenmerke

Pres. Viljoen
by Bybelfees
Die Staatspresident, mnr. Marais Viijoen (middel),
en mev. Viijoen kyk saam met prof Eddie Brown
van US se Departement Ekklesiologie na 'n uitstal.
ling ter viering van die vyftigste bestaansjaar van die
Afrikaanse Bybel. Pres. Viijoen het die uitstalling,
wat in Kerkhuis digby die Kweekskool gehou is,
geopen en het ook by die Kweekskool opgetree,
waar hy 'n rede oor die Bybel in Afrikaans gelewer
het.

'n Kaapstadse antikwaar het by mnr.
Wirth oor die bewaring van die spotskrif
navraag gedoen en so het die Universiteitsowerheid daarvan te hore gekom.
Dit is vermoedelik dem 'n Duitse familie
na Suid-Afrika gebring.
Die geskiedkundige waarde daarvan is
tweeledig. Dit het die aanvang van die
Hervorming en van Protestantisme ingelui, terwyl die illustrasies 'n belangrike era in die geskiedenis van die boekdrukkuns ingelui het, naamlik die oorwegende gebruik van houtsneewerke vir
boekillustrasies.
D
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Lang~nhovenen 5tellenbosch
DIT is vanjaar 110 jaar na die geboorte van C.]. Langenhoven. Prof.
H. B. THOM het enkele weke voor
sy skielike dood hierdie artikel oor
sy herinneringe aan Langenhoven vir
Matieland geskryf.

M

aar ek moet meer bepaald tot my
eie herinnering en ervaring kom.
Langenhoven het hom gaandeweg al hoe
meer bewus geword van wat Stellenbosch vir horn beteken het, en geleidelik
het daar 'n band tussen horn en Stellenbosch - meer bepaald die Stellenbosse
studente - gegroei. In my later jare as
student het ons hom soms op Stellenbosch gesien. Ek moet se, hy was vir
ons eers 'n effense rariteit; ietwat tengerig van persoon, met hare wat altyd
taamlik wild gestaan het, en 'n krakerige stem wat seer seker nie die stern
van 'n orator was nie. Hy het stil beweeg en hier en daar besoek afgele,
veral by wyle prof. E. C. Pienaar,'
volksman-akademikus,
een van die weinige professore tot wie hy hom spontaan
aangetrokke
gevoel het. Die moeilikheid was, volgens hom, dat professore
'n mens gewoonlik wou "leer", ook vir
hom, Kerneels Langenhoven; en hy was
reeds uit sy studentedae nie die man om
horn te laat "leer" nie. Maar vir ons
was hy 'n interessante,
prikkelende
mens.

D

ie Redakteur vra dat ek iets moet
skryf oor Langenhoven en Stellenbosch - by voorkeur iets van 'n persoonlike aard, veral uit my eie herinnering. Ek doen dit graag, want ons het
Langenhoven liefgehad, en vir hom was
Stellenbosch die enigste universiteit.

Hy het 'n keer van homself
gese:
"stroom-op en 'n ketter", en hy het
seker gelyk gehad, want hy kon met
gevestigde opvattinge
soms kwaai die
draak steek. Maar in die soort gees Ie
daar meermale iets van die genie verskuil, en Stellenbosch
het geweet dat
dit met reg van Langenhoven gese kon
word.

Oat hy van Stellenbosch gehou het, is
eintlik enigsins 'n teenspraak, want vir
"geleerde"
mense, universiteitsmense,
het hy in die reel nie veel trek gehad
nie: Hulle is almal doktore - "hoe weet
nugter";
hulle soek gewoonlik
anglisismes; en hulle is amper almal - net
so os koerantskrywers
- "Fariseers" en
"Filistyne." Baie is "Iympot-eksperte
":
hulle sny gedigte en sketse met 'n sker
uitmekaar,
hulle Iym dit weer aanmekaar en noem die resultaat 'n "bloemlesing". Maar desonkanks het hy Stellenbosch liefehad. Waarom?
- kan 'n
mens vra.

N

a a£1oop van sy skooljare op Ladismith en Riversdal is hy Stellenbosch toe. Hy was 'n middelmatige student, volgens die destydse eksamennorme miskien selfs aan die swak kant.
In sy Intermediere
BA-eksamen het hy
maar skaars die paal gehaal; met leedvermaak ten koste van homself, het hy
later verwys na sy "onvrugbare
studiejare" en sy "tugtelose gewoonte om te
leer soos ek lekker kry en nie verder
nie." Maar wat vir hom van groot
waarde was en hom teenoor Stellenbosch dankbaar gestem het, was veral
dit wat hy buite sy eintlike kursusse

Die bronsbeeld vall "doktor" C. j. Langenhoven,
in akademiese drag, wat in 'n nis in die voorportaal
l'an die Universiteit se hoof-administrasiegebou
staan. Die kunstelzaar was Herbert Vladimir
Meyerowitz (1900-1945).
geleer het, t. w. filosofiese
Latyn en Grieks.

vakke

en

Aan die studentelewe
het hy aktief
deelgeneem,
by uitstek aan die UnieDebatsvereniging
waar hy geesdriftige
joenaalskrywer
was. Hy het die studentelewe geniet, en dit het ook 'n betekenisvolle bydrae gelewer om sy gees
indringend en skerp te maak. Hy het
hom egter nooit as 'n intellek van betekenis voorgedoen nie, daarvoor het sy
sprankelende humorsin te veel oorheers.
Hy het miskien aan hom self gedink toe
hy sy limeriek oor Die veelbelowende
Jongeling geskryf het:
Daar was eenmaal 'n jong Stellenboster;
Sy pa't hom laat leer vir ',I koster
lvlaar hy't sy swdie gestaak
Vir ydele vermaak,
En 'n diploma gekry vir ',I droster.

Nii 'n paar jaar in die buiteland het ek
aan die begin .van 1931 op Stellenbosch
teruggekeer
en met my werk in die
Departement van Geskiedenis begin. Ek
was bly om Langenhoven gou weer te
sien. Hy was nog maar dieselfde, nou
miskie~, net nog meer "stroom-op
en 'n
ketter.

I

dnieselfde jaar het die Universiteit na
aanleiding van sy halfeeufees besluit
om ere grade aan 'n aantal bekende
rna nne toe te ken, ook aan Langenhoven. Ons jong dosente het maar hart
vasgehou: Hy sal dit nooit aanneem nie
- het sommige gese; ons het immers
goed geweet hoe hy oor die doktore en
"lympot-eksperte"
gevoel het, en ons
het ons afgevra of hy dan nou bereid sal
wees om self ook "doktor"
te word.
Hy het die eregraad egter aanvaar, en
bowendien met soveel trots dat, toe die
beeldhouer
Meyerowi tz kort daarna
gevra is om 'n beeld van hom te maak,
hy daarop gestaan het dat hy sy doktorstoga moet aanhe - en s6 het ons
hom dan ook gekry, in brons, met sy
Stellenbosse toga. Terloops, ek ag my
gelukkig dat ek in besit is van een van
die vier beelde wat destyds gegiet is.
Die doktorsgraad
het ook 'n ander na-

j
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draai gehad. Kort na die eregrade-plegtigheid stap ek met 'n paar vriende in
Van Riebeeckstraat
en ons ontmoet
Langenhoven,
wat van die ander kant
af kom. Ons het ons kans gesien: hy is
mos nou ook doktor. Ek groet hom ewe
deftig: "Goeiemiddag,
Doktor!" Maar
hy het nie op hom laat wag nie; dadelik
kom die antwoord:
"Doktor, ja, maar
luister my jonge vriende, net Doktor
van Stellenbosch, hoor!"

het oor wat

hy wou

se nie. Hy was

Langenhoven, en daar was niemand soos
hy nie.

H

y het graag voor die Unie-Debatsvereniging, sy ou vereniging, opgetree. Een aand het die Voorsitter hom
aan die woord gestel. Hy verskyn agter
die kateder, bly doodstil staan, kyk stip
na die deur agter in die saal, en vra dan
Imet klem: "Wat
is daar om die draai?"
Almal is gaande en kyk om. Dit was

weer intens geboei het. Daarna het daar
iets gebeur wat sprekend aantoon hoe
Langenhoven teenoor studente van Stellenbosch gevoel het.
'n Paar weke la ter ontvang die bestuur
van Polumnia die volle manuskrip van
die lesing, saam met uitknipsels uit Die
Huisgelloot, waarin Langenhoven
die
lesing laat verskyn het. Die manuskrip
was keurig in leer gebind, en het die
lakonieke byskrif gehad: "Met vriende-

I angenhoven

het met verloop
van
heelwat meer vriende onder
die dosente van Stellenbosch
gevind,
maar prof. E. C. Pienaar het steeds die
gunsteling gebly. Pienaar was, net soos
hy, 'n man wat sy yolk - insonderheid
die jeug van sy yolk - opreg liefgehad
het; en hy was ook, weer net soos Langenhoven, 'n man met besondere waardering vir humor, veral humor uit die
midde van ongekunstelde
Afrikanermense. Dat hulle mekaar so maklik gevind het, is nie vreemd nie, maar dit het
nie beteken dat hulle heeldag hand-omdie-nek gesit het nie.

L tyd

Vanwee hul belangstelling
in die jeug,
het hulle saamgewerk
aan 'n baie nuttige boek, Hoe om te skrywe. Prof. Pienaar het weldra gekla dat hy nie so
vinnig soos Langenhoven kon werk nie,
maar laasgenoemde het bemoedigend in
'n brief geantwoord:
"Nee, Professor,
ek sal jou glad nie haastig maak nie;
neem jou eie tyd (of is dit alweer 'n
anglisisme?); ek weet baie goed dat jy
'n werker is en nie 'n dilettante-oom
soos ek wat kan werk soos hy lekker
kry nie." Die skryfwerk
het nietemin
gevorder,
en die boek is klaargemaak.
Elke skrywer het verklaar dat hy veel
geleer het, en Langenhoven het Pienaar
'n eksemplaar aangebied met 'n byskrif
voor-in: "Met toegeneentheid
wat die
strenge toets van medewerking
weerstaan het. "
As dit by die studente kom, was Langenhoven, soos hy self gese het, vir hulle
"Ouboet"
of "Neels ou-Matriek";
hul
ongedwonge
belangstelling het hy altyd
stimulerend
en besielend gevind. Wanneer hy gepraat het, was die saal gepak
tot die laaste sitplek en selfs tot die
vensterbanke
toe. En hoe het hy die
studente nie geboei nie! Hy kon kinderlik gevoelvol wees, dan weer aangrypend realisties, en dan ook besielend
he roi:e s, met 'n oorspronklike
styl en
woordgebruik,
wat geen twyfel gelaat

Die lIlanuskrip (links) van Langenhoven en prof E. C. Pienaar se werk Hoe om Ie skrywe en (oluier) 'n
ekselllplaar van die werk. Regs is die ker-gebonde ekselllplaar van Langenhoven se referaarDie letterkundige
skoonheid van die Bybel, wat hy in Apri/1932 voor die Klveekskoo/-vereniging Po/ulIlnia aangebied het.
egter flguurlik bedoel, 'n verwysing na
die toekoms; maar nou kon hy praat
want hy het almal se aandag vasgevang,
en hy het dit gehou, 'n uur lank, tot by
die oorweldigende
applous
aan die
einde.
Op 14 April 1932 het hy die laaste keer
voor sy 'Jonge vriende" opgetree. Dit
was voor Polumnia van die Kweekskool. Ofskoon ek toe reeds Iektor was,
het ek nog verskeie goeie vriende onder
Kweekskoolstudente
gehad. Sy onderwerp was: Die Letterktmdige Skoonheid van
die Bybel, en hy het weggeval met die
woorde:
"Miskien
sou dit gewaagd
wees om te raai wie by hierdie geleentheid meer gewaag het - die studente
van die Kweekskool of die spreker wat
op hulle uitnodiging hier voor u staan"
- onnodig om te se dat hy die gehoor

like groete aan Polumnia. C. J. Langenhoven." My ou vriend, destyds sekretaris van Polumnia en later bekende man
in ons Kerk, Gerrit Bruwer, het die
goeie insig gehad om hierdie kostelike
kleinood vir die nageslag te beskerm en
te behou.
Voor-in
het hy geskryf:
"Hierdie
Ms. sal bewaar word in die
Biblioteek van die Teologiese Seminarium, en mag onder g'n omstandighede
daaruit verwyder
word nie. Volgens
besluit
van 'Polumnia
'. Gerrit
E.
Bruwer, Sekretaris."
En daar, in die
biblioteek van die K weekskool, is hierdie stukkie Langenhoviana
tot vandag
toe te sien, pragtig en ongeskonde - 'n
mens kan nie dink dat dit al meer as 'n
halfeeu daar rus nie.

G

esien die besonder noue, intieme
betrekking
tussen Langenhoven en
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Stellenbosch, voel ek van harte spyt dat
'n voorneme wat daar destyds bestaan
het en in vertroulike
kring ernstig bespreek is, nooit ten uitvoer gebring kon
word nie. In die loop van 1931 het die
plan o"ntstaan dat Langenhoven die stigting en groei van die Universiteit
van
Stellenbosch sou beskryf; nie 'n gewone
geskiedenis
met datums en relevante
verklarings nie, maar 'n lewende verloop, 'n soort van vie romancee SODS van
'n persoon, met groot Iyne en sterk aksente, gekorreleer
met die lotgevalle
van die Afrikanervolk. Langenhoven het
'n grootse
werk in gedagte
gehad,
heroies en simbolies van aard, en ook
didakties en besielend.
My onvergeetlike
ou leermeester, wyle
prof. W. Blommaert,
het my van die
plan vertel. Hy het ook gese dat hy dit

toe aI met twee ander van my oudprofessore, genoemde prof. E. C. Pienaar en prof. J. L. M. Franken, bespreek
het, en dat ek ook met hulle kon gesels.
Ek het dit gedoen; ons het vervolgens
gesprekke met Langenhoven gevoer, en
hy was terdee geYnteresseerd. By die
gradeplegtigheid
op 24 Junie 1931, toe
die ere grade toegeken is, het hy egter in
'n gesprek met prof. Pienaar laat val dat
hy "voel dat sy tydjie kort word". Hy
was toe juis ook met ander dringende
werk besig, o.a. met Hoe om te skrywe. 'n
Jaar later is hy oorlede. Die voorneme
om 'n werk oor Stellenbosch
te kry,
deur Langenhoven, so os hy die Universiteit beskou het, so os hy die plek van
die Universiteit
binne die groot maatskappy van Suid-Afrika gesien het, en
in sy ryke woorde en sy pakkende styl
- daardie mooi voorneme kon nie ver-

wesenlik word nie. 'n Mens kan maar
net bespiegel wat so 'n werk kon beteken het.
Dis vir my verfrissend om my gedagtes
na Langenhoven te laat teruggaan; dis
besielend om weer sy woorde te hoor:
"Dis 'n groot ding om te kan se die
Universiteit
van Stellenbosch is myne.
Dis 'n groter ding om hom nie net te
neem soos ek hom ontvang het nie, maar
om hom meer myne te maak met Iiefdebewyse van my kant af."
Ons is vandag dankbaar dat 'n treffende
monument soos die Langenhoven-Studentesentrum,
in die midde van sv
"jonge vriende", sy nagedagtenis al tyd
sallaat lewe.

0

Sy 'jonge vriende' se erfenis

H

Sonnewyser

oe wesenlik deel die huidige Maties
in die erfenis wat C. J. Langenhoven
vir sy Stellenbosse
"jonge
vriende" nagelaat het? Dit was een aspek
van die verbintenis tussen Stellenbosch
en Langenhoven
waarna
prof. Bun
Booyens,
afgetrede
hoof van US se
Departement
Afrikaanse
KuItuur- en
Volkskunde, verwys het in 'n Langenhoven-gedenklesing wat in Oktober deur
die Matie-studenteraad
aangebied is.

'n Bronsbeeld van Langenhoven,
kompleet met akademiese toga - soos dit 'n
Stellenbosse "skrifgeleerde"
betaam staan in die voorportaal van die Universiteit se hoof-administrasiegebou.
In die
Langenhoven-studentesentrum
is 'n
relief-afbeelding
van Langenhoven deur
die ItaIiaanse kunstenaar Olgo Pieri.
Met die Langenhoven-eeufees
in 1973
het die Universiteit 'n sonnewyser, presies volgens Langenhoven se voorskrif,
op die Jannie Marais-plein
opgerig. In
1931 het Langenhoven in Aan stille waters
geskryf: "Ek wens ek had die tyd, en
die uitnodiging, om so 'n datumwyser
by my ou universiteit op te sit."

"In die Eikestad en op ons kampus word
ons elke dag toegevou en toegespreek
deur heenwysings
na Langenhoven
se
toegeneentheid
tot sy Alma Mater, "het
prof. Booyens gese. Hy het na talle
voorbeelde hiervan verwys.
So is Sonde met die bure vanaf die eerste
uitgawe daarvan die Universiteit se eiendom. Dit is in 1921 aan US oorgedra.
Die Universiteitsbiblioteek
se Africanaafdeling het 'n kostelike versameling van.
eerste of vroee uitgawes van Langenhoven-werke.
Die biblioteek besit ook
die gebonde, handgeskrewe
manuskrip
van Hoe om te skrywe, wat Langenhoven
in 1931 saam met prof. E. C. Pienaar
voltooi het en in die Kweekskool word
die manuskrip van Langenhoven se prestige-voordrag
Die letterkundige skoonheid
van die Bybel bewaar.
In April vanjaar het die Langenhoventrust byna al Langenhoven
se oorbly-

D
Prof Booyetls.
wende dokumente
oorhandig.

aan die Universiteit

Die outersreg van Die Stem vall SuidAfrika is op 27 Junie 1957 met 'n forme!e
ondertekeningsplegtigheid
in die destydse Rektor, prof. H. B. Thom, se
kantoor deur die Letterkundige Nalatenskap van C. J. Langenhoven
aan die
Regering oorgedra.

ie Langenhoven-studentesentrum
(in die studentetaal
bekend as
"Neelsie")
is 'n lewende simbool van
die unieke verbintenis
tussen Langenhoven en die studente, het prof. Booyens
gese. Na Langenhoven se doad in 1932
het die studente spontaan besluit om sy
nagedagtenis met die oprigting van 'n
"Langenhoven-gedenksaal"
te bestendig.
Hiervoor het die Jan Pierewiet-gese!skap, Boere-orkes,
jool, studenteraad,
US-koor, juniorbesture en private kolIektante onder meer geld ingesamel.
In
1966 het iemand geskryf: "Nooit in die
geskiedenis van die Stellenbosse studentelewe het hierdie gemeenskap hom met
sovee! oorgawe en volgehoue geesdrif

By verskillende geleenthede en in sy
geskrifte was Langenhoven se uitsprake
oor Stellenbosch almal gloeiende getuienisse van sy verbondenheid en lojaliteit
aan, sy liefde vir, sy vertroue in en sy
hoe verwagtings van "my ou universiteit, my enigste kraal." Prof. Booyens
het gese soos in 1927 aan die studente
bevestig Langenhoven steeds sy vertroue
in die jongmense van vandag as hy se:
"Hoe interessant sal die komende jare
nie wees nie! Want wat is daar nie te
doen nie. Julie staan voor 'n onbewcrkte
akker. En wat dit sal wees, hang van
julie af. Die toekoms van ons nasie is
deur die Voorsienigheid in julie hande.
Ek dink hy is in julie hande veilig."

aan 'n ideaal gewy 5005 aan die Langenhoven-gedenksaal-projek nie."
Afrikaans
Prof. Booyens het gese die kostelikste
erfenis waarin US deel, is die Afrikaanse
taal as onderrigmedium, waartoe Langenhoven so 'n wesenlike bydrae gelewer
het. "Dit was Afrikaans wat Langenhoven se innig met Stellenbosch verbind
het. Stellenbosch se verskuldigheid aan
Langenhoven plaas op die Universiteit
die verantwoordelikheid
om voortdurend na die belange van Afrikaans
om te sien. "

Detail uit die reliefaJbeelJi'lg i,; wit marmer van
Langenhoven waama in meegaa,uie artikel verwys
word. Die kunstenaar was 'n ltaliaanse immigrant,
Olgo Pieri (1893-1965).
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FONDSINSAMELING
Fonds bereik R9 miljoen-I<erf

S

tellenbosch 2000, die Universiteit
se fondsinsamelingsveldtog,
het
einde September die kerf van R8,1 miljoen bereik - 40,S persent van die mikpunt van R20 miljoen wat gestel is toe
daar in Augustus 1980 met die insamelingsveldtog begin is.
Sedert 1 Oktober vanjaar is meer as
R600 000 van maatskappye ontvang. In
weerwil van die swak ekonomiese toe-

RZ.5m

stande en die landwye droogte behoort
die fonds die R9 miljoen-kerf aan die
einde van 1983te bereik.
Die veld tog is op 6 Augustus 1980 deur
die Rektor en Vise-Kanselier, prof.
Mike de Vries, op 'n nuuskonferensie in
Kaapstad aangekondig. Dit is 'n veldtog
van die Universiteit om in Suid-Afrika
se hehoeftes aan mensekragte teen die
jaar 2000 en daarna te help voorsien.

Van die R8,l miljoen wat reeds ingesamel is, is 69 persent van maatskappye
afkomstig. Die res is deur Oud-Maties
en ander individue geskenk en uit bemakings aan die Universiteit verkry.
Hierdie bydraes bewys dat maatskappye
en individue die waarde van tersiere
opleiding besef en gewillig is om steun
te verleen aan die beskikbaarstelling van
opleidings- en navorsingsgeriewe op
Stellenbosch.
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Van ons donateurs

H

ierdie foto's is geneem by geleemhede waar dona teurs self
huJle skenkings oorhandig het.

Prof Jan de Villiers (links), hoof van die Departement Maatskaplike Werk, oorhandig die jongste
bydrae van R9 000 vir 'II beursfonds vir studente ill
sy departement aan prof Mike de Vries, Rektor en
Vise.Kanselier. By hulle is prof Narisscia Botha
lIan die Departement Maatskaplike Werk. Die
bydrae is deur werksaamhede van die departement se
personeel en studente byeengebring. A4et die viering
van die departemellt se vyftigste bestaanjaar in 1981
is besluit om die beursfonds te stig, omdat 'n groot
behoefie aan beurse vir studente in maatskaplike
werk bestaan. Meer as R25 000 is reeds vir die
fonds ingesamel. 'n Beroep word op oud-stl/dellte
lIan die departement gedoen om diefonds te steun.

Mnr. Piet lIarl der Almve (regs), hoofbestuurder
van Distriksbarlk, het Ilamens sy bank 'n tweede
paaiement lIan R2 000 van 'n totale skenking lIan
RIO 000 lIir die Unillersiteit se fondsinsamelillgslIeldtog STELLENBOSCH
2000 aan mnr.
Henry Visser, assistellt-direkteur van Ontwikkeling
by die Unillersiteit, oorharldig.

Alnr. Christo Wiese (links), voorsitter lIan Pepkor, het sy maatskappy se mobiele kombuis wat vir
welsyndienste gebruik is, aan Uskor, die Universiteit se klinieke organisasie, geskenk. Prof Roux de
Villiers, Vise-Rektor, olltvang hier die vragmotor se sleute/s. Regs is mnr. Daniel Ross, voorsitter vall
Uskor se Stellenbosch-tak.
Met die skenking van hierdie mobiele kombuis kan baie varl Uskor se ideaIe en doelstellings vinniger
verwesenlik word. In drie van die vier gebiede waar Uskor funksiolleer - Cloetesville, Macassar en
Scottsdene - is begin met die verskaffing van etes aan bejaardes, liggaamlik en lIerstandelik gestremdes en
minder bevoorregtes. In die Stellenbosch.distrik - die vierde gebied waar Uskor funksioneer - kan die
mobiele komhuis veral by sporrbyeenkomste ell kursusse gebruik word vir die verkoop lIan verversings om die
sportklubs sefondse aan te vul.
Pepkor het ook ondemeem om driejaar lank RIO 000 perjaar tot die onderhoudskoste van die kombuis en die
salaris van 'n bestuurder by te dra.

Standard Bank het R17 000 vir die inrigting van 'II gesinseenheid by US se Kliniek vir Kiluler- en
Ouerleiding geskenk. Dr. Iatl Mackenzie (middel), voorsitter van die bank, het die ingebruikneming lIan die
Starrdard Bank-gesinseenheid bygewoon. By hom is prof Jan Malan, direkteur lIan die klitliek, en mnr. Jack
Esterhuizetl, streekhoofbeswurder lIan Standard Batik. Die gesinseenheid word lIir gesinsleiding in blanke en
bruin gemeenskappe gebruik.
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Mm. Piet van Zyl (links), sellior streekbestuurder vall Salllam, het namens sy maatskappy R7 500 aall
mnr. Piet Lombard, US se direkteur van Ontwikkeling, oorhandig vir die kursus in beleggingsbestuur van
die Fakulteit Handel en Administrasie by die Universiteit. Regs is mllr. Bell Finehauer, senior kantoorbestuurder vall Sanlam.
lHm. Willie Smit (regs), drukkerybestuurder by
Nasiollale Boekdrukkery, by 'II ou Vatl der Cookproefpers wat sy drukkery aall die. Departemellt
Biblioteekku/lde by die Universiteit geskenk het. By
hom is prof Dirk Elziers, hoof van die Departement
Biblioteekkullde. 'II Vol/edige letterkas met hoof en
kleillietters, galeie, wigstukke ell 'II blik dnlkkersillk
is saam met die proefpers geskenk. Die departement
se studente word geleer om die drukpers tegebruik.

Mm. Julian Liebman (lillks), streekbestuurder vall Nedfin Bank, het 'II boek wat die ontwikkeling van
Suid-Afrikaanse bankllote oor die eeue uiteensit, aan prof Helgaard Mul/er, direkteur vall die Ulliversiteit se
Nagraadse Bestuurskool ill Bel/vil/e, oorhandig.
A/m. Charlie Hoeflich (links), groepskakelbestuurder by Stel/e"bosch-Boerewy"makery,
oorhalldig
R5 000 aall mm. Bart Crollje, koorbestuurder, as
bydrae tot die US-koor se buitelandse toerfonds.

United BOllverenigillg het R5650 vir die Universiteit se fo/ulsillSamelirlgsveldtog aall mnr. Piet Lombard, direktellr vall Ontwikkeling, oorhandig. Hier
is mnr. Wil/em LlIbbe, voorsitter vall die direksie
vall Ullited BOllverelliging se plaaslike tak, wat die
tjek aan mnr. Lombard oorhandig het.

Mnr. ROllaldRlIlldle, hoojbestuurder Vatl Nedfin ill
Johallnesburg, wat nametJs sy maatskappy 'n tjek
aan mm. Piet Lombard, direkteur van Ontwik-'
keling, op Stel/ellbosch oorhatldig het. Dit sillit 'II
bedrag vir die fondsillsamelingsveldtog Stel/enbosch
2000 in, asook 'n skenkillg aall die U/tiversiteit se
Nagraadse Bestuurskool ill Bel/viI/e.

. Mnr.Jock McKenzie, streekbestullrder (Kaap) van
Caltex, wat namens sy maatskappy R5 000 vir
STELLENBOSCH
2000 aall die direkteur vall
Ontwikkeling by die Ulliversiteit oorhandig het.
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Mm. Vall Niekerk Lombard, Samamballk se areabestullrder (geldmark m befolldsillg), wat mm. Piet
Lombard it, sy kalltoor op Stellellboseh besoek het
om Salltamballk sejaarlikse bydrae vir STELLEN.
BOSCH 2000 te oorhalldig.

Mm. Philip EIs, bestuurder vall Saambou NasioIlale BOllvermigitlg op Stellmboseh, het Iwmms sy
bouvermigillg R2000 vir STELLENBOSCH
2000 aatl prof A,like de Vries, Rektor ell ViseKallselier, oorhalldig.

Sellballk het R2 200 aatl prof Mike de Vries
oorhatldig. R1200 gaall aan die Ulliversiteit se
fOlldsillsamelillgsveldtog ST ELLEN BOSCH
2000 ell Rl 000 word aan die Ulliversiteit se Buro
vir Ekollomiese Olldersoek geskenk. Mllr. Edllaall
Pretonus (bo) besturmde direkteur vall 5mbank,
het die skellkillg op Stellmboseh aall prof De Vries
oorhatldig.

0

Hulle het US onthou
EN

van Suid-Afrika se beroemdste
dirigente,
wyle dr. Anton Hartman, se hele musiekversameling
is aan
die Universiteit nagelaat. Dit sluit waarde volle versamelings plaatopnames, bladmusiek, vokale sakpartiture
en boeke
oor musiek in.
[

US het die nalatenskap vroeer vanjaar
na die dood van dr. Hartman se wedu-

wee bekom. Sy het ook 'n groot kontantbedrag
vir US se Konservatorium
nagelaat.
Die erf1ating is een van verskeie wat
die Universiteit vanjaar verkry het, onder meer uit die boedel van die geneeskundige prof. W. H. Craib, wat in 1976
'n eredoktorsgraad
van US ontvang het,
en van twee afgetrede
US-dosente.

Dr. Amoll Hartman (bo) en sy vrOII,die sopraallJossie Boshoff Toe sy vroeer vatifaar, sestie'll/wa,Jde lui
hom, oorlede is, het die Ulli versiteit dr. Hartmall se hele mllsiebersamelillg geeif.

Hulle was proff. Jan Neethling,
die
eerste professor in erf1ikheidsleer,
en
Hans Trumpelmann,
bekende kunskenner en hoof van die Departement
Duits.
'n Oud-Matie,
die 84-jarige mej. Marguerite Murray, se kosbare versameling
van 'n twingtigtal
skilderye is ook na
haar dood bekom, terwyl iemand wat
geen verbintenis
met die Universiteit

Prof HailS TriimpelllUlIlIl, krmske'lIIer ell afgetrede
hoof vall die Departemmt Dllits, wat vall sy
waardevolle Afneana-boeke ell allder pllblikasies aall
die U'liversiteit Iwgelaat het.

J
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gehad het nie, wyle mnr. N. J. H. Dean
van Somerset- Wes, geld nagelaat het
wat gebruik is om 'n studiebeursfonds
te stig.

versiteit nie in die voorsienbare toekoms
kan voorsien nie. Die saak moet egter
verkieslik vooraf met 'n amptenaar van
die Departement
Ontwikkeling
bespreek word.

D

ie Universiteit
het die hoogste
waardering vir sulke nalatenskappe,
se mnr. Andries Esterhuyse, die adjunkdirekteur van ontwikkeling.
Hy se die
Universiteit dra kennis van testamentere
bemakings ten bed rae van R19 miljoen.

Bemakings aan die Universiteit
bedoelbelasting
vrygestel.

M

ev. Hartman se nalatenskap
aan
die Universiteit
sluit 'n plateversameling van sowat 600 opnames in wat wissel van primitiewe
musiek tot
die werke van twintigste-eeuse
komponiste. 'n Belangrike deel van die versameling is 'n aantal transkripsie-opnames deur die SAUK van werke van
onder ander Arnold van Wyk, Hubert
du Plessis, Stefans Grove en Gideon
Fagan, asook die Afrikaanse vertaling
deur W. E. G. Louw en sy vrou, Rosa
Nepgen, van Handel se Messias, uitgevoer onder leiding van Edgar Cree. Dit
sluit ook 'n aantal kommersiele opnames
van ligte en klassieke musiek in en
transkripsie-opnames
met dr. Hartman
as dirigent.

"Geen bemarking
is te klein of te onbelangrik
nie. Uitgestelde
skenkings,
wat testamentere
bemarkings insluit, is
op die lang duur vir die Universiteit
'n
belangrike inkomstebron - want onderrig word al hoe meer gespesialiseerd
en
duur hulpmiddels is nodig."
Baie nalatenskappe
kom van OudMaties, wat uit dankbaarheid
vir die
opleiding
wat hulle op Stellenbosch
ontvang het, iets in die jeug van die
toekoms terugploeg, se mnr. Esterhuyse.

Die "hote/dokter", mnr. Jack Dean, - 'nJato wat
in 1942 gelleem is. A4et sy /Him bemaking is 'n
studiebeursJonds ingeste/.

Enkele maniere waarop Oud-Maties
en andere die Universiteit kan bevoordeel, is:
•
•
•

•

•

US het in 1968 'n eredoktorsgraad
in
musiek aan dr. Hartman toegeken. Hy
en mev. Hartman
- sy was bekend as
die sopraan Jossie Boshoff - het jare
lank noue bande met die Universiteit
opgebou. Met die Ilalatenskap sal hulle
nagedagtenis
in die lewe en werk van
talle jong mense voortleef.

'n testamentere bemaking
'n lewenspolis wat aan die Universiteit gesedeer word
aandele of ander beleggings wat aan
die Universiteit
oorgedra word met
die verstandhouding
dat die Universiteit solank die persoon leef aan
hom/haar
'n bepaalde inkomste uit
die belegging betaal.
lenings teen 'n lae rentekoers aan die
Universiteit met die verstandhouding
dat die kapitaal na die afsterwe van
die persoon
aan die Universiteit
oorgedra word.
'n testamentere
bemaking wat nie
net kontant of realiseerbare
bates
verteenwoordig
nie, maar ook kunswerke en/of versamelings
wat vir
die nageslag van groot waarde kan
wees.

US het ook onlangs voordeel getrek
uit die boedels van:

'n Testamentere
bemaking kan ongebonde wees of spesiale voorwaardes
bevat. Die Universiteit
verkies ongebonde bema kings, want die opbrengs
kan dan gebruik
word waar dit die
nodigste is.

B

emakings met spesiale voorwaardes
is egter net so welkom, want dit is
dikwels vir behoeftes waaraan die Uni-

is van

Prof Jan Neethling met sy wit vo/baard, 'n Jato
wat in 1963, sewe jaar voor sy doodgeneem is. Vit
die Neethling-na/atenskap isjaarliks sowat R40000
vir beurse en /enitlgs by VS beskikbaar.

•

Prof. W. H. Craib, wat in April
vanjaar op Somerset-Oos
ooriede is.
Hy het 'n bed rag aan die Eeufeestrustfonds nagelaat. Dr. Craib - wat
in 1976 'n eregraad in die geneeskunde aan US ontvang het - is onder
meer in Amerika beskryf as "one of
the great men of electrocardiography .••

•

Mej. M. I. (Marguerite)
Murray,
Afrikaanse
skryfster
en afgetrede
opvoedkundige,
wat in 1924 op Stellenbosch afgestudeer
het (Lees ook
berigte op bl. 00 en in Matieland
2:83). Sy het haar waardevolle
versameling skilderye aan die Universiteit bemaak, sodat dit deur haar
Alma Mater uitgestal kan word om
ook aan andere na haar dood vreugde
te verskaf. Die versameling word in
die voorportaal
van die Carnegiebiblioteek uitgestal. Dit sluit onder
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•

•

meer werke van Pierneef, Gregoire
Boonzaier en Jean Welz in.
Mnr. N. J. H. Oack) Dean, wat in
Desember
1892 op Banhoek naby
Stellenbosch gebore is, is in Oktober
vanjaar op Somerset- Wes oorlede.
Hy was een van sewe kinders en was
van jongs af die gesin se brood winner. Sy slag met syfers het hom 'n
boekhouer laat word. Omdat hy dikwels hotelle se boekhouding behartig
het, is hy die "hoteldokter"
genoem.
Met sy aftrede in 1967 was hy bestu
ende direkteur en voorsitter van John
Dwyer en Kie. Met sy ruim bemaking is die N. J. Dean-studiebeursfonds ingestel.
Mev. A. M. G. de Kock (gebore Van
Eeden), wat in Julie oorlede is, het
geld vir die Fakulteit Teologie se
beursfonds nagelaat. Haar man was
'n bekende boer van Tulbagh. Tot

•

met haardood het sy op Stellenbosch
by haar dogter, mev. Roleen Louw
(vrou van prof. Hennie Louw, dekaan van Landbouwetenskappe)
gewoon. Haar ander kinders is mnr.
Johan de Kock van US se Departement Soologie, mnr. Frede de Kock
van Brackenfell en mev. Susan van
der Merwe van Bellville.
Prof. J. H. O~n) Neethling, wat in
1970 oorlede is. H y was die eerste
professor in erflikheidsleer (g~netika)
en 'n gewilde dosent. Talle OudMaties sal hom onthou, onder meer
van wee sy pragtige, wit volbaard, sy
geesdrif vir bofbal en sy lojali tei t
teenoor Wilgenhof.

N

aas 'n bema king wat met sy. dood
aan US oorgedra is, het hy 'n trustfonds geskep waarvan die inkomste se
vruggebruik aan sekere erfgename toe-

gekom het. Na die dood van die laaste
een verlede jaar het die Universiteit die
vruggebruiker
geword - en so is nagenoeg R40000 uit prof. Neethling se nalatenskap
nou jaarliks
vir beurse en
lenings by die Universi tei t beskikbaar.
•

Prof. G. P. J. (Hans) Trumpelmann,
kunskenner en dasent in Duits, het
US nie met die opstel van sy testament vergeet nie. Van sy boeke en
ander publikasies wat waardevolle
Africana is, is nou in die Universiteitsbiblioteek.
Vir die bevordering
van kennis is bemakings 5005 die van
onskatbare waarde.
[emand wat iets aan die Universiteit
wil nalaat, of 'n versameling
of iets
dergeliks
wil skenk, kan met mnre.
Esterhuyse of Sunley Uys in verbinding
tree. Die telefoonnommers
is (02231)
77645 of 77643.

D

SI{oling vir studente-Ieiers

S

tudenteleierskap
word die afgelope
twee jaar intensief en op verskeie
terreine by die Universiteit ontwikkel.
Seminar~ is vir die studenteraad,
die
studenteparlement,
primariae
en primarii, tweedejaarleiers,
hoofredaksielede, eerstejaars, sportkapteins, voorsitters van die verenigings en hoofredaksielede van die studentekoerant,
Die Matie,
en die jaarblad, Die Stellenbosse Student,
aangebied.

A

an die begin van September 1982 is
die eerste seminaar vir die studenteraad aangebied. Doelstellings 5005 om
hulle kennis van leierskap te verwerf,
het aandag gekry. Probleme is ook be~
spreek en 'n jaarprogram
is opgestel.

Die primariae en primarii kon aan die
einde van daardie maand 'n seminaar
bvwoon - om hulle meer van koshuisb~stuur en -beheer te leer en hulle met
kennis vir hulle optrede as koshuisleiers
toe te rus. Hulle het vaardighede vir die

Die skoling van leiers het sy beslag gekry toe die Komitee insake Leierskapontwikkeling
in Maart 1982 die eerste
keer vergader het - onder voorsitterskap van die Vise-Rektor,
prof. J. W.
R. de Villiers. Die studenteraad se VOOfsitter, onder-voorsitter
en die lid vir
leierskapontwikkeling
is ook lede van
die komitee. Die Universiteitsraad
het
dit benoem om leierskapprojekte
te beplan, beleidsake wat die studente raak,
te bepaal en finansiering te reel.
Die studenteraad se portefeulje vir leierskapontwikkeling
maak voorsiening vir
'n werkkomitee
van ses lede wat 'n
belangrike rol vervul deurdat dit saam
met die Komitee vir Leierskapontwikkeling groepe studenteleiers identifiseer
sodat skolingsgeleenthede
vir hulle gereel kan word. Die komi tee bepaal ook
elke teikengroep se behoeftes en be plan
en reel die seminare.

Die sllldenreraad se komiree vir ieierskapollrwikkeiillg, war ill die 1982/83-rermYIl vall die raad liege
projekre aallgepak her om die Maries se ieiersporellsiaai re heip onrwikkel. Regs is IllIlr. Amoid SlIlir,
komiree-voorsirrer ell die sllldenreraad se verreetlwoordiger.
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doeltreffende bestuur en beheer van koshuissake geleer en uitgevind hoe belangrik beplanning en spanwerk is.
In Oktober het die studenteparlement
aan die beurt gekom. Die oorkoepelende
studentegesagsliggaam
van 60 lede, wat
grootliks
op 'n koshuisbasis deur die
studente-unie
verkies word en waaruit
die studenteraad saamgestel word - bestaan sedert 1981. Op die seminaar vir
studenteparlementslede
het hulle die stel
van mosies behandel en geoefen, die
debatteerkuns
en die studenteparlement
se taak en terrein bespreek en die Parlement in Kaapstad as gaste van SteIlenbosch se LV besoek.

I

nMaart vanjaar is aspekte soos sportmanskap en -kapteinskap,
motive ring
en spangees op 'n seminaar vir sportleiers beklemtoon. In Julie het 54 eerstejaarstudente
vir 'n leierseminaar byeengekom, nadat tweedejaarleiers
in Maart
een bygewoon het.
Op 'n belangrike
studenteleierskonferensie aan die einde van Julie kon studenteleiers uit verskillende sfere van die
studentegemeenskap
aktuele sake van
landsbelang bespreek. Kundiges uit die
private en openbare sektor het feitlike
inligting hieroor verskaf en die studenteleiers het dit bespreek. Die ondervoorsitter van die RGN, dr. Flip Smit, en

proff. Willie Esterhuyse en Hennie Rossouw - albei dosente in filosofie aan
US - het onder meer by die seminaar
opgetree.
Die seminare het van 'n halfdag tot 'n
naweek geduur. Dit is onder meer deur
Ou Mutual, Pepkor, Price Forbes, Volkskas, Nasionale Pers en die Rapportryers
geldelik gesteun.
Die uitgebreide projek bied vir SteIlenbosch se leierskorps
'n buitengewone
geleentheid tot skoling. Dit is 'n belangrike langtermynbelegging
in studenteleierspotensiaai.

o

Soel<lig Op begaafde kinders

D

ie eerste internasionale
onderwyskonferensie
in die land sedert die
dertigerjare
word aanstaande jaar van
26 tot 29 Junie by die Universiteit gehou
wanneer sewe wereldbekende
deskundiges oor die onderrig van die begaafde
kind referate sal aanbied.
Die konferensie oor onderwys vir hoogbegaafdes word onder die beskerming
van die Universiteit,
die Departement
van Nasionale Opvoeding en die Kaaplandse Onderwysdepartement
in die
Konservatorium
en die Langenhovenstudentesentrum
by die Universiteit aangebied.

onderwys aan hoogbegaafdes;
dr. John
Feldhusen
van die Universiteit
van
Purdue (werclddeskundige
op die terrein van die identifisering
van hoogbegaafdes); dr. Paul Torrance van die Un iversiteit van Georgia (werelddeskundige
op die gebied van kreatiwiteit
en begaafdheid); dr. E. Shmueli, direkteurgeneraal van onderwys in Israel (kenner
van multikulturele
onderwys aan hoog-

begaafdes); en dr. Erika Landau van die
Ypipas-museum
Haaretz in Tel Aviv
(deskundige op die terrein van universiteite se betrokkenheid
by die onderrig
van begaafde kinders.

P

rof. Cawood se daar word gehoop
dat die verslag van die RGN se
werkkomitee
oor die onderrig van begaafdes teen Junie aanstaande jaar voltooi sal wees en dat die konferensie as
forum sal dien waarop die nasionale
onderwysbeleid
hieroor bekend gestel
sal word.

Die inisiatief vir die konferensie het van
prof. J. Cawood van die Departement
Didaktiek gekom. Hy is die voorsitter
van die konferensie se reclingskomitee
en se die komi tee wou verseker dat net
top-deskllndiges
genooi word.

Ander doeistellings van die konferensie
is om verdere momentum aan die vorm
van onderwysvoorsiening
in die Republiek te gee, om groter perspektief
daaroor
te kry en om internasionale
skakeling op onderwysterrein
te bewerkstellig.

Die komi tee beskik in die stadium oor
genoeg geld om sewe deskundiges
na
Sllid-Afrika
te bring. Hulle is dr. Jim
Gallagher
van die Universiteit
van
Noord-Carolina,
president
van die
World Council for Gifted and Talented
Children; dr. Joseph Renzulli van die
Universiteit van Connecticut, 'n werelddeskundige op die terrein van die leerplan van metodologie van onderwys vir
hoogbegaafdes;
dr. Harry Passow van
die Onderwyserskollege
van die Universiteit van Columbia,
'n internasionaal
bekende skrywer en pioniernavorser
oor

Verteenwoordigers
van onafhanklike en
nasionale
Suider-Afrikaanse
sta te,
Afrika-buurstate
en van aIle onderwysdepartemente
in Suider-Afrika
word na
die konferensie genooi, asook doserende
personeel van tersiere onderwysinstellings in die Republiek,
lede van die
World Council for Gifted and Talented
Children, belangstellendes
op internasionale vlak, onderwysers van aIle onderwysdepartemente
en verteenwoordigers
van ollerverenigings.
Ouers en ander
belangstellendes kan ook die konferensie
bywoon.

Prof J. Cawood,
"all wie dil' illisiarief "ir die
illtemasiolUl!e olulerwyskollferet1sie gekolll her.

0
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KWEEKSKOOL VIER 125-JARIGE BESTAAN

D

ie K weekskool vier in 1984 sy 125jarige bestaan. As deel van die
herdenking
- wat by verskeie geleenthede deur die jaar gevier word - word
beoog om met die omvattende
restourasiewerk
van die K weekskool-gebou
in Dorpstraat te begin.

damente, basiese vloerplan en 'n hek
met mooi pilare agter die K weekskool
behoue gebly. Deur die eeue het die
gebo~ sewe keer van gedaante verander
- die eerste'twee
keer nadat dit in 1710
en weer in 1762 heeltemal afgebrand
het.

Paryse "Tweede Ryk"-woning
van die
1860's gegee - so os by baie van die
Transvaalse
Republiek se argitektuur
aan die begin van die eeu. In 1953 is die
delikate traliewerk
van die stoepe en
balkonne met lomp, onooglike pilare en
muurtjies vervang.

Die herdenkingsviering
begin met die
Fakulteit van Teologie se teologiese dag
op 12 Februarie, wanneer Iesings oor
"Die Kweekskool en die Bybel" gehou
word. Deur die jaar sal onder meer
spesiale gedenklesings
gehou word en
gedenkgeskrifte
uitgegee word. US se
studente-sendingweek
in Augustus sal
ook op die K weekskool se bydrae toegespits word.

Nadat die Britse owerheid in 1827 die
stelsel van landdros en heemrade afge-skaf het, het die sierlike,
KaapsHollandse gebou 'n private woonhuis
geword, maar in 1850 het 'n aantal vooraanstaande Stellenbossers dit gekoop en
vir die oprigting van 'n Kweekskool
aan die NG Kerk aangebied.

Nou moet die gebou weer gerestoureer
word, en daar word beoog om dit te
laat uitsien so os dit in 1905 gelyk het, se
prof. Eddie Brown, hoof van die Departement
Ekklesiologie,
wat met die
projek belas is.

Die K weekskool-gebou
het 'n interessante geskiedenis. Dit is op die terrein
waar die dorp in 1679 deur Simon van
der Stel aangele is en waar in 1685 begin
is met die bou van Stellenbosch se eerste
drosdy, 'n ruim woonhuis waarin Van
der Stel en sy gevolg dikwels tuisgegaan
het.
Van die eerste drosdy het slegs die fon-

Argitek Carl Otto Hager, wat ook US
se sierlike Ou Hoofgebou en die Stellenbosse NG Moederkerk ontwerp het, het
die Kweekskool
in 1868 in 'n dubbel-.
verdieping omskep - en so die KaapsHollandse gewel daarvan in die slag
laat bly. Teen 1905 het die argitek R. M.
Robertson die gebou se voorkoms weer
ingrypend verander. Die nuwe on twerp,
onder meer met rustiekwerk
oor die
hele fasade en steil dakke met plat bokante, het dit die voorkoms
van 'n

Die K weekskool-gebou
behoort aan die
NG Kerk, onder wie se beheer die
K weekskool geval het tot 1963 toe dit
as Fakulteit Teologie by die Universiteit
ingeskakel is. Hoewel die Universiteit
en die Kweekskool lank langs mekaar
bestaan het, was dit die ontstaan van die
K weekskool125 jaar gelede wat daartoe
aanleiding gegee het dat die Stellenbosch
Gymnasium
(voorloper
van die Victoria-kollege
en later die Universiteit
van Stellenbosch) in 1866 gestig is - en
dat Stellenbosch as opvoedkundige
sentrum ontwikkel het.

0

'Unieke' bronnesentrum
Met die verskuiwing van die Fakulteit
Opvoedkunde
na die G. G. Cillie-gebou, het die apparatekamer
se boekeafdeling 'n volwaardige biblioteek met
sy eie lokaal geword. Onder leiding van
wyle prof. J. F. A. Swartz het die apparatekamer
'n gedaanteverwisseling
ondergaan en as bronnesentrum
'n uitgebreide diens aan studente en personeellede gel ewer. Die biblioteek en bronnesentrum het nou as aparte dienste onder
die vJeuels van die Departement
Didaktiek gefunksioneer.

ARDOES- en handskoenpoppe, duisende prente oor aile onderwerpe,
wiskundige materiaal, figure van hout,
boeke, landsvlae,
wapens, aardbolle,
strookfilms oor aile skoolvakke, skyfiereekse oar honderde onderwerpe, transparante en uitstallings wat wissel van 'n
les oor die poskantoor tot hoe 'n skoen
aanmekaar gesit word, is van die interessante materiaal in die Universiteit
se
mediasentrum
in die G. G. Cillie-gebou
vir opvoedkunde.

I(

Die sentrum se geskiedenis strek terug
tot in die vroee veertigerjare
toe Stellen bosch een van die eerste universiteite
was om 'n apparatekamer
in te rig.
Wyle prof. Ben Taute het dit ontwerp
en studente en personeellede
kon hier
programmatuur
leen vir gebruik by die
aanbieding van lesse en lesings. Aan die
begin het die materiaal hoofsaaklik uit
prente, muurkaarte, landkaarte, opvoedkundige lektuur en skoolhandboeke
bestaan.

S

edert die begin van die jaar is hulle
as 'n eenheid, met die be naming
mediasentrum, saamgesnoer.

Me}. Josephine Summers, 'n vierdejaarstuJellt in
biblioteekkunde, by van die kIankskyfiereekse in die
bronneselltrum.

Die funksie van die mediasentrum is om
boeke en oudiovisuele hulpmiddels uit
te reik, te help met materiaal wat nodig
is vir die aanbieding van [esse, met die
gebruik van programmatuur
leiding te
gee en apparatuur en materiaal vir die
maak van hulpmiddels te verskaf.

I
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Vir mev. L. Muller, hoof van die bronnesentrum, is haar werk interessant en
stimulerend
en is dit heerlik om die
studente
te help. Sy se die bronnesent rum is uniek deurdat soveel kosbare
materiaal wat nie meer verkrygbaar
is
nie deur die jare versamel is. Die sentrum se hulpmiddels bedien die laer en
hoer skool asook die tersiere onderwys
en die onder rig van verstandelik
gestremdes.

van verskeie fakulteite gebruik die sentrum. Verskeie groepe, 5005 onderwy-

D

ie sentrum is 'n ideale werkplck vir
die onderwysstudent.
Met die
moderne programmatuur
en apparatuur
wat hier beskikbaar is, kan die student
op 'n professionele
wyse hulpmiddels
5005 plakkate,
transparante
en klankskyfiereekse
vervaardig en vir homself
'n reeks hulpmiddels versamel.

Die bronnesentrum
het verskeie apparatuur 5005 epidiaskope,
filmprojektors,
kassetspelers,
lusfilmprojektors,
platespelers, skyfieprojektors,
strookfilmprojektors en truprojektors;
programmatuur 5005 atlasse, prente, films, klankkassette, lusfilms, plate, skyfies, strookfilms
en transparante;
en mod erne vervaardigingsmedia 5005 asetaatvelle,
kleurfoelie, afdrukletters
en transparantpenne
en -raamples.
Hier is ook 'n uitstalkamer
waar die
uitstallings gereeld afgewissel word, ligtafels, 'n klankdigte kamer vir opnames
en kyk- en luisterhokkies.

Mejj. Carisan Kock (sittmde) enJeana Koegelenberg, albei tweedejaarstudente vir die B-graad in

primere onderwys, in die mediasentrum se biblioteek.

De Vos-aanstelling gedenl<

M

ev.A. van Zyl, hoof van die biblioteek in die mediasentrum,
se die
biblioteek is hoofsaaklik didakties georienteerd en bestaan uit twee dele - die
jeugbiblioteek
en die opvoedkundige
biblioteek.
Eersgenoemde
bestaan uit
verhalende
lektuur (Afrikaans en Engels), vaklektuur en tydskrifte. Laasgenoemde bestaan uit hand boeke, vakdidaktiekboeke,
algemene
didaktiekboeke, parate naslaanwerk,
tydskrifte,
pam£1ette en leerplanne.
Hier is ook 'n uitstalplek waar studente
van die Departement
Biblioteekkunde
as deel van hulle kursus weekliks die
uitstallings
afwissel. Van lappieskomberse tot pottebakkersware
is hier te
sien.
Studente van die Fakulteit Opvoedkunde
besoek die mediasentrum
aan die begin
van die jaar vir orientering
en dosente

Prof P. J. G. de Vos, wat gedurende 1919-1931
US-Katlselier was, het prof John Murray honderd
jaar gelede as hoogleraar aan die Teologiese Seminarium (Kweekskool) opgevolg. Ter he"rdenkingaan
die geleentheid het die Universiteit saam met die
Kuratorium van die Kweekskool 'n ete aangebied
wat deur verskeie van prof De Vos se nakomelinge
bygewoon is. Twee van sy kleinkinders, prof (brig.)
P. J. G. de Vos en mej. Annie Hofmeyr, kyk hier

by die ete na 'n geraamde foto waarop hulle oupa
(met die lang, wit baard, tweede van regs) verskyn.
Prof De Vas jnr. is afgetrede dekaan van US se
Fakulteit Krygskunde en heet na sy oupa. Mej.
Hofmeyr, die oudste kleinkind van wyle prof De
Vas, is na haar ouma De Vas vernoem. Sy is 'n
bekende in bewaringskringe in die Eikestad en is die
skryfsur van Die Laan en sy mense, wat vroeer
vanjaar verskyn het.
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HUISTEN 80
M

etdie.aanvang van die akadell1iese
jaar In Februane betrek Huis ten
Bosch se inwoners hulle "nuwe" koshuis
- wat teen sowat Rl,S ll1iljoen herbou
en opgeknap moes word nadat 'n brand
dit in September gedeeltelik in puin gele
het. Die 46jaar oue koshuis se voorkoms
het dieselfde gebly, behalwe dat die eetsaal na die agterkant van die gebou vergroot is om vir 'n ontspanningsaal voorsiening te maak.

So her die kosJlflis net lid die brandgelyk.

Enkele dae na die brand het die bouers
met opruimwerk begin en teen middel
November het die dak - wat heeltemal
verwoes is - weer gestaan. Daarna is
heelwat afrondingswerk
gedoen. 'n
Groot gedeelte van die gebou moes nuwe
meubels en toerusting kry. Met die
brand het kombuistoerusting ook in die
slag gebly.
Ongeveer vyftig meisies, byna 'n derde
van die inwoners, het al hulle boeke,
aantekeninge. klere en persoonlike besittings wat in hulle kamers was, verloor.
Die brand het op 9 September teen halfvyf die oggend begin nadat 'n verwarmer in 'n student se kamer bedlinne
laat vlam vat het. 'n Sterk wind het die
brand vererger, maar gekeer dat dit nie
na die aangrensende koshuise, Lydia en
Heemstede, versprei nie. Binne drie uur
was die brand in bed wang, maar die
boonste van die gebou se drie verdiepings
is heeltemal in puin gele.

Op die boollste I'erdiepillg is deure, meubels, boeke, Here eI! persoor,[ike besittillgs alles I'ersll'elg deHr die
vlamme, wat kilometers pergesien kon word. Selfs die pleister het ill die hitte van die mllre ai~e1'al. Hier staan
een van die meisies nadat die brand geblus is t'ISSel! die pleisterstukke, dakteels ell a"der romme! in die kanU!r
waarin sy die vorige tIlIggeslaap het.

Die !JerstelJeHllis tell Bosch, soos dit teell die einde
;, brand die boonsle verdieping in puin gele het.
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SCH HERLEEF
Omdat die koshuis 'n ui tgewerkte
brandplan gehad het, kon die hele gebou
baie gou - en sonder paniek - ontruim
word. 'n Gebreekte enkel was die ergste
besering.
Hulp van die Stellenbosse publiek het
ingestroom vir die meisies, van wie baie
met net hulle slaapklere aan uit die
brandende gebou nwes vlug. Die wat al
hulle geld verloor het, kon lenings by
die Universiteit aangaan. Hulle kon ook
hulle notas gratis by die Universiteit
laat dupliseer en het uitstel gekry vir
toetse wat kort na die brand geskryf is.
Bybels en gesangeboeke van die NG
Kerk en gratis skryfbehoeftes van boekwinkels was onder die geskenke vir
hulle. Boek- en sportwinkels het ook 'n
groot afslag aangebied.
Foto'so: Dk

Butg" cn Buro ••.ir Univcnit('itstmJerwys.

us.

'n Fonds is deur die primariae- en
primarii-komitee gestig Olll die meisies,
van wie baie se eiendom nie verseker
was nie. te help. Die Universiteit se
eiendom was verseker.
Tot die einde van die jaar is al Huis ten
Bosch se inwoners in ander universiteitskoshuise en -huise gehuisves, maar hulle
het elke week vir 'n huisvergadering
bymekaargekom. Die koshuisgees was
onblusbaar en in die nuwe jaar is die
wat nie afgestudeer het nie, weer bymekaar.
D

Hoewel die l'lamme nie die ondersle lJerdiepings beskadig het nie, hel die waler wal die brandlJeergebmik her
oor die vloere van die deel van die koshuis gesp(lf!l. 'n l'vfansrudent help hier rui die brand een van die meisies om
Iwar besirrings uir die beskadigde koshuis re /leem.
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Jan Pierewieters hou reunie

V

yf en veertig jaar nadat die Jan
Pierewiet-geselskap
op Stellenbosch
gestig is, het 'n vyftigtal van hulle in
September bymekaargekom vir 'n relinie
- die eerste sedert die groep in 1955
ontbind het.

Die saamtrek
was heel gepas in die
Langenhoven-gedenksentrum.
Een van
die Jan Pierewiet-geselskap
se oogmerke
destyds was om geld vir 'n Langenhoven-gedenksaal
in te same!. Baie van
die voormalige Jan Pierewieters het met
die saamtrek die eerste keer die gebou
gesien waarvoor hulle in die dertigerjare
al geld gehelp insamel het.

'n Interessante kenmerk van die saamtrek was dat die oud-Iede hulle volksdanse van destyds vir dr. Edith Katzenellenbogen
van US se Departement
Liggaamlike
Opvoedkunde
uitgevoer
het sodat sy dit op videoband kon vasil:
as deel van 'n navorsingsprojek
oor
Suid-Afrikaanse
volksdanse wat sy onderneem.

Oud-leiers van diejan Pierewiet-geselskap: Agter: Mnr. J. R. Olivier (1952), Stellenbosch; ds. Cert Kruger
(1948), Bloubergstrand; mnr. Con Hofmeyr (1947, 1949 en 1950), Wellington. Voor: Dr. john Pauw
(1944), Durban; mllr. P. S. Kellennan (1940), Porterville; adv. D. P. de Villiers (1941 en 1942),
Kaapstad; mnr. Norval Louw (1945), Paarl:

Die Jail Pierewiet-geselskap vall 1944. Die leierisjohll Pauw (sittellde in die middel voor), tans dirigent vall die Durballse Mannekoor.
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SA TV het ook televisie-opnames
van
die oud-Jan
Pierewieters
se sang en
danse gedoen vir 'n program wat in
November gebeeldsend is.

In die 17 jaar wat die groep bestaan het,
het hulle landwyd gesing en gedans en met ritmiese bewegings, vrolike sang
en kleurryke drag die platteland verower. Van Wes-Kaapland tot Oos-Kaapland tot in die verre Noord- Transvaal
het hulle terselfdertyd
vir hulle Alma
Mater geld gehelp bymekaarmaak.

B

y die saamtrek was mense 5005 adv.
D. P. (Dawid) de Villiers, besturende direkteur van Nasionale Pers, dr.
John Pauw, leier van die Durbanse
Mannekoor,
dr. Theo Pauw, afgetrede
hoof van die Pionierskool op Worcester,
prof. Izak van Heerden van die WNNR
se Kerninstituut
by Faure, mnr. Dan
Benade, raadslid van US, prof. Jan de
Villiers van die Stellenbosse
K weekskool, US se registrateur
(akademies),
mnr. R. P. (Topper) Conradie en mnr.
Jannie Krige, afgetrede rugby-administrateur by die Universiteit
- om maar
net 'n paar te noem.

Dit was" 'n saarntrek duisend" - 5005
mnr. P. S. Kellerman
(Oom Kellie),
oud-onderwyser
van Porterville, dit na
die tyd uitgedruk het. "Vyf en veertig
jaar - dis 'n lang tyd. Hoe merkwaardig
was dit vir my dat ens klomp, elkeen op
sy ofhaar eie manier, ouer geword het.
En vir my dubbe! merkwaardig
- ek sit
toe vir die eerste keer my voete in
daardie gebou waarvoor ens inderdaad
in 1938 reeds begin werk het. "

Lede van die eerste groep Jan Pierewieters, 1938: Agter: LOllwtjie LOllII', Malmesb'Jry; Alet Koorts
(Conradie), Nigel; Theo Pal/IV, Strand; Rina van der Merwe (Hofmeyr), Wellington; en Siebert Wiid,
Pretoria. Voor: Ena Bird (Gericke), Stellenbosch; JI/in dl/ Toit, Worcester; mnr. P. S. Kellerman (oom
Kellie), Porterville; Altna Henning (Van Wyk), Strand; Dawid de Villiers, Kaapstad; en Alta JOl/bert
(Ortlepp), Stellenbosch.

sovee! van die ou vriende en bekendes
raakloop, en tweedens "dat dit vir my
gQed was om weer te ervaar waar ek

eintlik vandaan kom en wat die universiteit van Stellenbosch
tot my vorming
bygedra het. "

D

Mnr. Kellerman
is die Jan Pierewietgeselskap se oudste lewende lid. Hy was
hulle leier in 1940.

Ook mnr. Andries Esterhuyse,
US se
adjunk-direkteur
van Ontwikkeling,
wat die saarntrek gereel het, het dit
beskryf as "een van die wonderlikste
reiinies wat ek nog op Stellenbosch beleefhet. "

Mev. Alet Koorts (gebore Conradie)
van Nige! - wat reeds 40 jaar aan die
Witwatersrand
woon - het na die
reiinie aan mnr. Esterhuyse geskryf dat
die saamtrek haar om twee redes verryk
het. Eerstens kon sy na al die jare weer

Die groep olld.lede van die Jan Pierewiet.geselskap met die reiitiie op die Langenhoven-gedenksentrl/m se
trappe. Die foto is geneelll toe 'n televisie-opname van hl/lle gedoen is en hl/lle so Ilistig aan die sing geraak het
dat 'n groep stl/dente by die sentrum saamgedrom het om na die "stemme lIit die verlede" te II/ister.
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Orl<esleier se nagedagtenis geeer

O

p 17 Oktober vanjaar het 'n aantal
oud-lede
van die StellenboschBoere-orkes
'n kranslegging in die Stellenbosse begraafplaas
by die graf van
hulle stigter en leier, mnr. Pietie Ie
Roux, gehou - op sy 101ste verjaardag.
Die orkes is vyftigjaar
gelede gestig en
het 25 jaar, tot in 1957, bestaan.

"Oom Pietie" was al die tyd die orkesleier. Hy was 97 jaar oud toe hy vroeg
in 1980 oorlede is.
Sowat 300 mense het deur die jare in
die orkes gespeel. Nie almal was Maties
of US-dosente nie. Die Boere-orkes het
56 000 km afgele en in elke uithoek van
die land opgetree. Met die uitvoerings
het hulle groot bedrae geld ingesamel
vir onder meer die Langenhoven-gedenksaalfonds, beurse vir die Universiteit se
Konservatoriumstudente
en vir die stigting van US se Fakulteit Geneeskunde.
Die orkes het R36 000 bygedra tot die
Reddingsdaadbond-beursfonds,
asook al
die geld (destyds was dit £6 000, dit wil
se R12 000) vir die vrou- en kind-beeld
voor die Voortrekkermonument
in Pretoria.

Van die Boere-orkes se laaste Iede wat daarin gespeel het voordat dit in 1954 onrbind het. Hulle is mnre.
Willem Lubbe en Eugene Pretorius, prof Herman van Niekerk, mnr. Jan Swart, prof F. C. Fensham,
mev. Ingrid Linde en drr. Con Kruger enJackie Bester. Die foto is na die kransiegging by dieforo-uitsralling
in die Langenhoven-srudenresentrum geneem.

Die oud-orkeslede
het na die kranslegging in die Langenhoven-studentesentrum na 'n foto-uitstalling
oor die orkes
gaan kyk.

D

Van "Oom Pierie" se famiIieIede war die kransIegging bygewoon het, is van links mev. Maritha en
mnr. Burgert Ie Roux (hy is 'n kieinseun van wyIe
mnr. Le Roux), mev. Martha Fourie (dogrer),
mev. Hester dll Raan (kieindogter), mnr. Danie
Fourie (skoonseun), dr. Willem Ie Roux (seun) en
sy vrou, Mimie, en mev. Hannele de Beer (kleindogter).

Lydianers vier verjaardag

D

it was 'n "fees van skoonhede" toe
Lydia - wat nog altyd as die kosIlUis met die mooi meisies bekend was
- aan die einde van die derde kwartaal
retinie gehou het om Lydia se dertigste
bestaansjaar te vier. Die retinie was die
eerste in die koshuis se bestaan.

'n Hennedinee en 'n formele dans was
deel van die saamtrek
van oudLydianers. Daar was ook 'n modeparade

en 'n staptoer om te kyk hoe die kampus
van 1953 se dae af verander het.
Onder Lydia se voormalige Mej. Matieland-finaliste wat die retinie bygewoon
het, was Karin Kruger, Ingrid Koning
en Rika Sennet. Laasgenoemde was sere-

Lydia se huidige primaria, Mona van der Westhuizen, saam mer oud-Lydianer Rika Sennet, wat
by die reunie onder meer as seremoniemeester opgetree het.
.
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moniemeester
by die dinee-dans
die Langenhoven-studemesentrum

wat in
gehou

D

is.

Een van die reiiniegallgerswas mev. Regina Cilliers
(middel) van Piketberg, wat in 1953 een van Lydia
se eerste illwoners was en in 1956 in die IllIiskomitee
gedim het. Sy was '" 1I00i Uys. By haar is haar
doglers Dalma, wat nou in Lydia se huiskomitee is
ell die reunie georganiseer het, en HanrUlke, ook 'II
oud-Lydianer. Mev. Cilliers se derde dogter, Anrie,
is vanjaar nUlrrieken is volgmJe jaar ook in Lydia.

Saamtrek Op Potchefstroom

B

yna elke Oud-Matie
op Potchefstroom was by die saamtrek wat in
Oktober daar gehou is. Die Rektor en
Vise-Kanselier, prof Mike de Vries, was
die geleentheidspreker
by die relinie,
wat in 'n hotel op die dorp gehou is.
Prof. De Vries het die Potchefstroomse
Oud-Maties
verseker dat, hoewel baie
by die Universiteit
verander het, baie
dinge ook dieselfde gebly het. Hy het
gese stude.me "wat hande uitruk" word
gou die deur gewys. Vanjaar is ses studente geskors.
Die oudste Oud-Matie
by die relinie
was mev. Millie van der Merwe, wat in
1925 as die eerste heeltydse dosent in
die plantkunde aan die Potchefstroomse
Universiteit
aangestel is. Sy het in 1920
op Stellenbosch begin studeer en in 1924
M.Sc. verwerf.
Die Radloff-Van
der
Merwe-museum
vir plantkunde by die
Potchefstroomse
Universiteit is na haar
vernoem.

D

Regs bo: Porehefsrroom se olldsre Olld-AJarie, mev.
,"lillie vall der Merwe (middel, voor), is hier by
mllr. Fasie Versrer, war die ree/ings vir die reullie
gerref her, mev. Versrer, mev. Truida Nel, prof
Mike de Vries, die geleenrheidspreker, en mllr.
NieoNel.

lvfiddel: Onder die groot groep Olld-Maries by die
saamtrek was mew. Marietjie Nelson (BA, 1957)
m Kiers GOIIWS (B.Sc., 1945) err prof Niel
Nelsoll.

Regs: Van die vroue by die Porehefstroomse.
saamtrek was mevv. E. de ~Vaal (war gedllrende
1955-1958 op Stellenboseh was), Marie vall
Niekerk (BA, 1948, en SOD, 1949) m mev. M.
Hamersma.
Foto's:

Porcht'fstroornst' Ht'Tout
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Studentetoer na Pole
Pretoriase Oud-Matie en veteraankoerantman GUS CLUVER vertel.
van 'n besonderse studentetoer vyftig
jaar gel cdc

P

ROBEER maar die middelste knoppie, dan kyk ons wat gebeur", was
Smittie se wysgierige
raad. Langs die
swaar slaapkamerdeur
was vyf knoppies
en op elkeen 'n Pooise woord wat vir
ons Grieks was. Ek druk toe die middelste een. Ons wag.
Dit was op die aand van Dinsdag 9
J anuarie 1934. Ons het ons bevind in 'n
hotel - my indruk was dat dit op sy dag
'n imposante agttiende-eeuse
herehuis
moes gewees het - in Warschau.

op die vloer gaan Ie en 'n hopelik oortuigende demonstrasie gegee van hoe 'n
mens bad.

du Toit, hoogleraar in opvoedkunde aan
US. Sy is etlike jare gelede oorlede en
hy vroeer vanjaar.

Skielik het 'n nuwe lig in die ou oe
gekom. 'n Rukkie later het ons elkeen
'n warm bad gekry.

Smittie, soos ons hom destyds genoem
het, was N. (Klaas) 1. Smit, wat 'n
klompie jare vantevore die graad B.Sc.Agric aan US verwerf het. In 1983 was
hy Landbou-voorligtingsbeampte
in die
Noord-Vrystaat.
Hy is in die veertigerjare oorlede.

Smittie en ek was lede van 'n studentetoer na Engeland en Europa. Dit het uit
twee groepe bestaan. In die groot groep
was 57 studente van wie 50 vroue. Hulle
het die suidelike
lande van Europa
besoek.

Ons het vroeer die aand, na 'n lang
treinreis van Berlyn in die s~eeubedekte
Pooise hoofs tad aangekom en ons was
darem baie Ius vir 'n lekker, warm
stortbad.
Reg deur Europa moes in
daardie dae baddens en stortbaddens
teen ekstra betaling spesiaal bestel word.

Dan was daar ook my suster, Irma
Cluver, destyds van Kaapstad (sy is
vandag mev. De Kock van Oranjezicht,
Kaapstad) en M. Domisse van die Universiteit van Pretoria.

Na sowat tien minute was daar 'n beskeie geklop aan die deur en, omdat ons
nie geweet
het hoe 'n mens "kom
binne" op Pools se nie, het ek haastig
die deur self oopgeruk.

Die twee groepe, 71 in totaal, het op
Vrydag 8 Desember 1933 met die Warwick Castle uit Kaapstad gevaar en na
sowat 17 dae, in die vroee oggendure
van Maandag 25 Desember, in Southampton aangekom.

'n Bejaarde kelner in 'n volle aandpak
(wat stellig beter aande geken het) het
byna skuifel-skuifel
binnegekom
en
vreemde tale begin praat. .

O

I

n Londen het ons in die spoggerige
Suid-Afrika-Huis
wat pas ses maande
vantevore,
op 22 Junie 1933, formeel
ingewy is met ons land se Hoekommissaris, mnr. Charles te Water, gaan tee
drink.

ns was dit te wagte en het dadelik
"plan A" in werking gestel deur
met gebare 'n voorstelling
te gee van
hoe ons onder 'n stortbad staan en was.

Die kelner het ons aangestaar, die kop
geskud en die kamer verlaat. Met misplaaste optimisme het ons ons kamerjaponne en pantoffels aangetrek en gewag op sy aankondiging dat die stortbad
gereed is.
Smittie het die keer die deur oopgemaak. Die kelner het binnegekom met
'n silwer skinkbord waarop twee groot
sodawater-spuitflesse
gepryk het!
Ons wou uitbars van die lag, maar het
instinkmatig besef ons is in 'n vreemde
land, baie ver van die huis af. Kalm bly.
"Plan B" is gevolglik toegepas: Ons het

Die ander lede van ons groep was T. D.
Young (Ieier), H. J. Smuts (van die
Universiteit
van Kaapstad) en A. H.
Sandison. Die dames was, afgesien van
Martsie, T. Elliott, C. P. P. Hoorn en
P. E. Kay van Kaapstad, H. 1. Gall van
die Universiteitskollege
Wellington en
M. Betz en 1. S. Maclean van Johannesburg.
(Mej. Maclean
is glo later
getroud met 'n dr. Goodman wat verbonde was aan die SA Instituut
vir
Mediese Navorsing in Johannesburg).

By Zakopane; met die sneeubedekte Karpate op die
agtergrond, "probeer" die skrywer (regs) en me}.
Maclean ski.

I

n ons groep was nege vroue en vyf
mans en ons het weer in die noordelike Europese lande gekuier. Onder ons
was twee Maties en een Oud-Matie.
Die Maties was Martsie van der Merwe,
dogter van die bekende prof. Carel van
der Merwe, destyds hoogleraar in anorganiese chemie aan US, en ekself.
Martsie is later getroud met prof. P. S.

Op 30 Desember het ons ons bevind in
Stratford-on-Avon
en ek kan goed onthou dat dit vir ons, wat as 't ware van
die wieg met Shakespeare grootgeword
het, aardig was om in sy kerk te staan
en te kyk op die grafsteen van die man
wat ons en miljoene ander jongmense
so baie sweet en studie gekos, maar ook
so baie genot verskafhet.
Oujaarsaand
het ons deurgebring
aan
die pragwoning
van sir Archibald en
Lady Flower. Toe die kerkklokke die
nuwe jaar, 1934, begin inbeier, het ons
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almal op die terras uitgestap en gekyk
na die stad (of was dit toe nog 'n dorp?)
wat benede ens onder 'n ligte wintermis
gele het. Elke straatlig en elke vensterlig het sy eie stralekrans gehad.
Skielik het vuurpyle die hoogte ingeskiet en 'n reen van gekleurde sterre het
op Shakespeare
se geboorteplek
neergedaal.
Daardie dag op pad uit het ens vir die
eerste keer opgelet hoe baie advertensies
daar was wat Flower-bier
as Engeland
se beste moutbier
aanbeveel
het. 'n
Aristokraat moet ook lewe.

Daar het ek - en ek neem aan die
meeste van die ander lede van die groep
- vir die eerste en laaste keer geski, en
dit sonder 'n enkele enkel te breek.

P

erde .met klokkies al tingelende het
ens In slee oor sneeu en ys gesleep
en 'n karos van beervel het ens bene
teen die koue beskerm. Nii 'n ski-poging
het ons gewoonlik
na 'n soort bergherberg gegaan vir suurlemoentee
met
of sonder Pooise vodka.

In die herberge,
soos feitlik oral in
Europa, was daar destyds tee!stowe, wat
die Duitsers Kaehelafell noem, wat met
pragtige glasuurtee!s uitgevoer is. Dit

vandag nie meer in Pole nie, maar het
deel geword
van Sowjet-Rusland
se
Oekraine.
Terwyl ens in Krakau was, is ens een
middag geneem na Wieliczka,
bekend
vir sy ondergrondse soutmyne. Die rotssout word letterlik uitgekap en die myne
is glo al 'n paar honderd jaar oud.
Met verloop van tyd het kunstenaarmynwerkers ofbesoekende
beeldhouers
allerlei beelde uit die rotssout gehou.
Ons was besig om alles te bewonder,
toe Smittie aan my stamp en in my oor
£1uister: "Moenie omkyk nie, maar ek
dink Lot se vrou staan reg agter jou!"

D

ieselfde aand is ons per boot van
Harwich na die Hoek van Holland.
Nii vyf dae van kaas,jenewer,
ou meesterstukke,
middeleeuse kastele en toegevrieste gragte, maar warm Hollandse
gasvryheid,
het ens na Berlyn vertrek
en op 7 Januarie ens in die Hotel Dom
tuisgemaak.

Ons was skaars drie dae in die Duitse
hoofs tad en die geleentheid wat ek die
helderste onthou was nie op die reisagenda nie. Dit was 'n besoek aan Haus .
Vaterland
- 'n gebou waarin op drie
vlakke kleurvolle
en baie realistiese
voorstellings
van 'n aantal lande aangebied is. By elke uitstalling
kon 'n
mens van die land se kultuurskatte
besigtig, sy musiek hoor, met sy mense in
hul volksdrag gesels en hul kos en wyn
of bier bestel.
Dit was laat in die nag toe ons daar weg
is en iemand het aan die hand gedoen
dat ens in 'n koets hotel toe gaan. Nii
heelwat gesoek het ens tog daarin geslaag om 'n koets te kry, getrek deur 'n
eenoogperd
- in elk geval die perd se
een oog was opsigtelik met 'n swart
oogklep onder die gewone oogklap toegemaak.
Met die eenoog-perd
vooraan is ons in
die middel van die nag deur Berlyn se
strate, al singende aan Matie- en ander
Afrikaanse
liedjies
dat die geboue
weergalm
en die verbygangers
ens
glimlaggend toewuif!
Pole is die land waar ons die langste
vertoef het - sowat nege dae. Dit het
ingesluit
drie dae by Zakopane,
die
bekende Pooise wintersportoord
naby
die Tsjeggo-Slowaakse
grens in die
suide van die land.

Nfl die besoek aan die soutmyne van Wieliezka op 17Jalluarie 1934. Heel agter in die middel is H. Smuts,

heellillks in die volgende ry staatl Irma Cluver, derde van Mar mej. A4aclean en langs haar Martsie van der
Aferwe. In die voorste ry is "Smittie" derde vall links, tweede vall hom die groepleier. T. D. }'oUlIg. ell
twade vall regs Gus Cluver.
.
was die verwarmers

van daardie tyd.

Ingedagte het ek op 'n dag my wolhandskoene op so 'n tee!stoof neergesit.
Jy besef nie dadelik dat dit 'n stoof is
nie. In elk geval toe my tee klaar was,
was my handskoene natuurlik ook klaar.
Die meeste van daardie tee!stowe
is
sedertdien uitgekap en die glasuurtee!s
het intussen versamelstukke
geword seker ook die tee! waarop my handskoene geskroei is.
Voor ens Zakopane
toe is het ons 'n
stad met name Lwow aangedoen. Hierdie dertiende-eeuse
stad is jammerlik

O

ns was drie dae in Wenen en het op
ens eie 'n kenmerkend
Weense
kafee besoek om na egte Weense musiek
te luister. Toe ons instap was die tipiese
Weense orkesjuis besig om "My bonnie
lies over the ocean" lustig te speel!

Nii 'n verdere drie dae in Miinchen was
die toerprogram
amptelik afgehandel,
maar ons het nog enkele dae gehad
waarin ons kon gaan waar ons wou
voor 1 Februarie,
wanneer ens weer
almal in Londen moes byeenkom.
My suster en ek het 'n reeling met ens
broer, Paul, gehad om horn in Parys te
ontmoet sodat ons ook die Franse hoofstad kon besigtig.
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sowel deur my broer as my suster heel
onjuis vertolk word.

Hy was destyds 'n psigiater verbonde .
aan 'n hospitaal naby Londen. Vandag
woon hy op Stellenbosch en het vroeer
vanjaar 83 jaar oud geword.

Ek begin toe ook die water te reer
terwyl ek aan prof. Franken se klasse
dink en uitroep wat in my kop kom:
"Merci! Grand mercif" en toe: "Diell
mercif"

.,

In die Paryse hotel het ek weer eens
taalprobleme
gehad, eintlik tot my
skande aangesien
ek Frans by prof.
Franken geloop het. Dit was andermaal
in verband met die bestel van 'n bad. Ek
het die keer die regte knoppie gedruk
vir die, ek dink hulle het haar genoem
fllle de chambre. Na 'n rukkie het sy my as
't ware kom haal om my na die salle de
bain te vergesel.
Uit 'n swierige bottel het sy welriekende green kristalle in die badwater
gegooi en die water begin roer terwyl
sy aanhoudend iets gemompel het wat
vir my na "erre satisfait" geklink het.
o

•

Ek het skielik besef dat dit nie te lank

Dit het gewerk. Sy het skielik opgekyk,
duidelik geamuseer na die deur gestap
en met 'n "all revoir monsieur" die badkamer verlaat.
"Perde met kiokkies al tingelende het OilSill sIei'oor
Sllall ell ys gesleep ... " Lillks voor staall die
sleedrywer ell op die slee is, vall lillks, "Smittie ",
datI die skrywer, sy suster, Irma, ell H. Smuts. Die
beerkaros wat hulle belle tUIl die koue beskerm het,
is duidelik sigbaar.
kon aanhou nie: ek net in my kamerjapon saam met 'n aantreklike jong flUe
de clzambre in 'n Paryse badkamer kon

My vriende het nooit hierdie
glo nie - maar na vyftigjaar
nog.

storie ge':'
glo ek dit

Ons is op Vrydag 2 Februarie in die
Winchester
Castle uit Southampton en
het op Maandag 19 Februarie in Tafelbaai aangekom. Die wit kleed op die
berg het goed gelyk.

0

'n Vertraagde dankie
Deur C.

J. Swanepoel

W

at hier volg, moes na regte baie
jare gelede al gese gewees het,
want dis eintlik bedoel as 'n dank-betuiging aan ons Alma Mater vir 'n hoogs
gewaardeerde
diens wat hy reeds daar
in die eerste paar jaar van sy bestaan as
universiteit
aan sy studente, ekstra en
nagenoeg gratis, gelewer het. Ek praat
van die heuglike reeks uitvoerings wat
Kaapstad se munisipale Orkes in opdrag
van die Universiteitsowerheid
op Stellenbosch kom lewer het.

ment gespeel, gevolg deur dieselfde frase
verwerk vir twee instrumente,
toe vir
drie en uiteindelik vir die hele orkes.
Dit alles het tot die pouse geduur en het
blykbaar niemand verveel nie.

N

a pouse het die volle orkes 'n stuk
of wat korterige werke gespeel,
die een steeds 'n bietjie stywer van gehalte as die vorige, maar geeneen bo die

Die dirigent van die orkes, Theo Wendt,
moes vooraf seker gewaarsku gewees
het dat sy gehore hier merendeels sou
bestaan het uit mense wat ten opsigte
van eersterangse
orkesmusiek
volslae
analfabete was, want die aard van die
onderskeie
programme
sowel as die
samestelling van die reeks was te "nommer pas" vir 'n blote toevalligheid.
So het die eerste uitvoering byvoorbeeld
begin met 'n vindingryke en nogal luimige bekendstelling
van die onderskeie
instrumente,
waarby hulle uitgewys en
by name genoem is en daar, ter uitkenning van hul klankaard, 'n paar note op
elk gespeel is. Daarna is 'n frase uit 'n
alombekende volkswysie op een instru-

Mllr. C. J. SwallepoeI, die skrywer vall meegaande
artikel. Hy het gedurende 1918.1922 op Stellellbosch gestudur ell was die urste primarius vall
MacDollaIdhuis (Lees ook Herinneringe aan
die twintigerjare op bl. 27).

vuurmaakplek
van die gehoor nie. Die
spontane en geesdriftige applous na elke
stuk was 'n duidelike bewys dat die
gehoor deurgaans "by" was en dit ten
volle geniet het. Ook die volgende twee
het suksesvol verloop. In die derde kon
die gehoor al met kennelike begrip en
ongeveinsde ingenomendheid
luister na
Mozart se Eille kleille Nachtmlaik.
Maar toe slaan die griepepidemie
van
1918 toe en moes die res van die reeks
tot later oorstaan. Hulle is wei die volgende jaar, en wei met eweveel welslae
as die van die voriges, gelewer. In een
daarvan kon ons luister na 'n Peer Gyntsuite van Grieg en in 'n ander (die laaste)
na Beethoven se Vyfde Simfonie - albei
onvergeetlike belewenisse!
Die welslae met die onderneming
het
die betrokke instansie blykbaar so bemoedig dat daar besluit is om ook op
die gebied van die beeldende kunste uit
te waag, want kort daarna is 'n begin
gemaak met 'n reeks voorlesings (toegelig met skyfie-vertonings)
oor die antieke Griekse beeldhoukuns. Die spreker
hier was die jong prof. Basson, toe pas
terug van 'njaarlange studie in die buiteland. Ook hierdie reeks was 'n groot
sukses, want die gehoor was honger na
kennis en die spreker 'n besielde en besielende mens.

27
D

ie daaropvolgende
reeks oor die
skilderkuns, behartig deur 'n ander
jong professor, Fransie Malherbe,
het
soveel belangsteIIing gewek dat sommige
van die voorlesings op versoek van omliggende dorpe daar herhaal moes word.
En so tussen die reekse deur was daar,
ook deur bemoeiing van die Universiteit,
'n aantal epogmakende
voordragkonserte, waaronder
veral die deur die
Vlaminge Louwerijs en Hullebroeck aangebied, van besondere belang was, omdat hulle die oor van die Afrikaner vir
die skoonheid van sy poesie en kunslied
geopen het.
Individueel het die dinge miskien min
of geen merkbare
uitwerking
op die

gees van die student gehad nie, maar
gesamentlik en ook saam met die akademiese roetinewerk,
die openbare voorlesings (wa t baie gewild was), die hospiteerklasse en onderlinge verkeer, het huIIe
tog 'n ontwikkelingsproses
aan die gang
gesit wat lewenslank voortgeduur
het
en by sommige uitgeloop het op die
bereiking van die "hoogste sport" in
watter hoedanigheid hulle ook al werksaam was; by andere op een of ander
nederiger
prestasie wat egter ook 'n
"mooi so, goeie en getroue dienskneg!"
verdien het; en by almal op 'n verruiming van lewensuitkyk,
'n verhoging
van diensbevoegdheid
en dienswiIIigheid, en stellig ook op 'n versobering en
verinniging van ons liefde vir land, volk
en taal - wat weer gelei het tot 'n

verstewiging
van ons wil en vermoe om
elke bedreiging
teen ons land en volk,
selfs 'n internasionale
aanslag, die hoof
te bied.
Daarom is dit vir my, en seker ook vir
die ander paar oorgeblewe
eerstejaars
van 1918, 'n dwingende
behoefte van
die hart om langs hierdie weg hulde te
bring - weliswaar lank vertraag, maar
miskien juis daarom des te ryper in beleenheid - aan daardie manne wat "die
idee waarvoor
SteIIenbosch
staan"
(waarskynIik onbewustelik)
suiwer uitgeleef het en dit daardeur oorgemaak
het aan die volgende geslag, wat dit nie
mag verontagsaam,
vervals of besoedel
me.

D

Herinneringe aan die twintigerjare

D

IT was in die dae toe die stilfliek
Saterdagaande
in die Ou Rec in
Pleinstraat kort-kort gebreek het en die
studente dan in 'n koor met hoe, fyn
stemmetjies
vir die operateur
gespotroep het, "Daantjie,
draai die wiel!"
Geld was skaars - beslis te skaars om te
"kys" en die nooi moes vir haar eie
koffie in Die Uitspan betaal wanneer 'n
kerel haar uitvra.

In die jare was dr. J. C. J. (Fire) van
Vuuren, wat vandag onder die oudstes
van die Oud-Maties
tel, 'n student op
Stellenbosch en twee keer (1926 en 1929)
dirigent by die intervarsity.

sie van Nasionale
Pers, was in hul
studentedae ook inwoners van die koshuis.

D

r. Van Vuuren geseIs nog lekker .
oor die jare toe die bagasie in 'n
"cab" vanaf die stasie vervoer is, die
waatlemoenfeeste
nog gehou is en die
dansmosie asook die togamosie elke jaar
op die monstervergadering
afgestem is.

Hy on thou die jare as baie eenvoudiger
as vandag - en ook minder ingewikkeld.
"Die studente se uitkyk op die lewe

Dr. Van Vuuren, oud-inspekteur
van
onderwys,
wat saam met sy vrou,
Magda, in Dalsig op Stellenbosch woon,
het in 1922 vanafOudtshoom
na SteIIenbosch gekom. Hy was een van die 32
inwoners van MacDonaldhuis
(op die
hoek van Van Ryneveld- en Victoriastraat, waar die Wilcocks-gebou
vandag
staan). Die eerste primarius (1918-1922)
was mnr. C. J. SwanepoeI, later van die
redaksie van Die Afrikaanse Woordeboek op Stellenbosch,
en die matrone
was "mrs" Johnson. Hier het dr. Van
Vuuren in dooptyd die bynaam "Fire"
gekry.
prof. H. B. Thorn, Kanselier van die
Universiteit, dr. S. Meiring Naude, oudvoorsitter van die WNNR, en dr. P. A.
Weber,
oud-hoofredakteur
van Die
Burger en oud-voorsitter
van die direk-

Dr. ell mev. Vall Vuurell ill die tuill vall hul huis
op Stellellbosch. Dr. Vall Vuuren hou die Ilotebeurs
vas wat ill 1929 aall hom oorhalldig is toe hy
illgewil/ig het om weer as dirigent op te tree. Sy
voorletters is ill goud op die beurs gedruk.

was in baie opsigte
Victoriaans. "

taamlik

geIa te

In die twintigerjare
is daar seide 'n
motor in die strate van SteIlenbosch
gesien. 'n Paar professore, onder ander
proff. H. C. Notcutt, E. C. Pienaar en
P. van Braam, het met fietse klas toe
gery. Origens het almal, veral die studente, gestap - klas toe, kerk toe, stasie
toe, waar hulle ook al moes heen.
Die studentetalle
was laag en feitlik al
die dosente en studente
het mekaar
geken. In 1924 is seIfs 'n groepfoto van
almal sa am gene em.
Buiten die fliek, wat 'n student net soms
in die naweek kon bekostig, en 'n koppie
koffie saam met 'n mooi nooi, was die
byeenkoms
van die Universiteit
se
debatsvereniging
op 'n Vrydagaand
'n
belangrike
deel van die sosiale lewe.
Dr. Van Vuuren was ondervoorsitter
van die vereniging. (Daar was ook die
Unie-debatsvereniging
wat net manslede
gehad het). Hy was ook redaksieIid van
die destydse kwartaalblad, Die Stellenbosse
Student, in 1929 lid van die Studente
Verteenwoordigende
Raad, en sekretaris
van die sprekersburo
- 'n komi tee wat
beheer uitgeoefen het oor sprekers wat
op GeIoftedag wou optree, en wat dekor
vir opvoerings op die platteIand uitgeleen het.

\ A

loensdagmiddae
het almal rondom
hoofrugbyveId
- op die terrein

V V die

waar die nuwe J. S. Gericke-biblioteek
pas voltooi is - vergader om na die
oefenry te kyk en om die legendariese
afrigter "Mr Mark" in aksie te sien en
te hoor.
So was intervarsity dan ook een van die
hoogtepunte
van die jaar. Vanaf sowat
elfuur wanneer die vierde span opdraf
tot die middag teen sesuur na die eerstespan se wedstryd moes die dirigent geklee in sy wit pak, plat strooihoed en
'n roset in die Universiteitskleure
- die
studente saam met sy orkes van vioolspelers en 'n pianis aan die sing hou. Die
universiteite
het uit respek vir mekaar
om die beurt gesing.

In 1926 het die Studente Verteenwoordigende Raad dr. Van Vuuren genader
om as dirigent op te tree. Dit was die
eerste keer dat daar net een amptelike
intervarsity
per jaar was. Wyle adv.
Victor Potgieter,
toe 'n inwoner van
Wilgenhof,
was sy pianis. "Maties se
Peper", "Oompah"
en "In Matieland
they say" was onder die gewilde liedjies
wat die studente graag gesing het.
In 1929 het dr. Van Vuuren die laaste
ses maande van die jaar teruggekom
Stellenbosch toe om die studies vir sy
B. Ed.-graad
te voltooi. By 'n sangoefening is voorgestel dat hy as dirigent

optree en hy is weer gevra. Die keer terloops die laaste intervarsity op die ou
Paviljoenveld - was die pianis 'n landboustudent, mnr. Jack Greenstein, wat
nou in Kaapstad woon.

M

etdie "groot brag" voordie intervarsity het die meisies gewoonlik
gelukbringers
vir die eerstespanspelers
aangesteek, maar in 1929 is besluit om
eerder 'n geskenk vir die dirigent te gee
- as erkentlikheid dat hy ingewillig het
om weer op te tree. Die bekende prof.
Erika Theron was leidster van die meisiestudente en het 'n notabeurs met dr.
Van Vuuren se voorletters in goud daarop gedruk aan hom oorhandig.

Dr. Van Vuuren was in 1945 weer op
Stellenbosch
om die proefskrif vir sy
doktorsgraad
te voltooi. Dit het gehandel oor die onderrig van Engels as
tweede taal in die hoer skole van Kaapland.
Sy onderwysloopbaan
het op Dordrecht
begin. Hierna is hy na Villiersdorp en
George, voordat hy as hoof van die
sekondere skool op Groot Brakrivier
aangestel is. Hy is daarna as hoof van
die hoer skool op Dordrecht aangestel
en later as inspekteur van onderwys in
Kaapland met die kring Vryburg en die
destydse Mafeking.
Daarna volg die

kring Humansdorp en Knysna, die kring
van Malmesbury en Wellington en laastens Stellenbosch en Somerset- Wes.
Hy het op Dordrecht onder andere vir
mnr. W. C. Dempsey, Suid-Afrika se
ambassadeur vir Belgie en Luxemburg
in Brussel, en die regter-president
van
Kaapland,
regter G. G. A. Munnik,
onderwys gegee.

D

r. Van Vuuren, wat in Oktober sy
81ste verjaardag gevier het, is met
'n Oud-Matie,
mej. Magda Lotter, getroud. Sy was 'n inwoner van die meisieskoshuis Harmonie.
Hulle het mekaar
deur vriende ontmoet toe sy 'n wetenskap-onderwyseres
op Malmesbury
en
hy die senior Engels-onderwyser
op
Villiersdorp was.
Die egpaar het twee kinders - dr.
M. V. J. van Vuuren, verbonde aan die
fakulteit van geneeskunde by die Vrystaatse Universiteit, en mev. H. de Vries
van Pretoria, wat die graad B.Mus. aan
die Universiteit
van Stellenbosch verwerf het. Die Van Vuurens het sewe
kleinkinders.
Ten spyte van hulle ouderdomme
is dr.
en mev. Van Vuuren steeds jonk van
gees. Die geheim, se hy, is 'n gesonde
humorsin, 'n ewewigtige lewensbeskouing en 'n veelsydige belangstelling.

0

Die foro van die au Paviljoenveld is in 1929 geneem, mer die laasre inrervarsiry war daar gehou is - roe dr. Fire van Vuuren die dirigenr was en nlllr. Jack Greensrein
die pianis.
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Onkunde oar maatsl<aplike werl<

D

IE talle wanopvattings
en wydverspreide onkunde wat in Suid-Afrika
oor die beroep van die maatskaplike
werker bcstaan, is 'n aanduiding dat die
samelewing oningelig is. Mense wat die
loopbaan wil kies, word dikweis negaticfbeInvloed,
sf: dr. G. J. Kotze, senior
lektor in maatskaplikc
werk by die
Universiteit.
Dr. Kotze het 'n omvangryke
studie
oor die keuse van maatskaplike
werk as
beroep gedocn en die voorligtingsmetodes oor maatskaplike
werk in SuidAfrika deeglik ondersoek.
Hy se daar bestaan baie onkunde oor
die beroep. Maatskaplike
werk word
dikweis voorgehou
as neerdrukkende,
morbiede en ondankbare
werk wat tot
afstomping lei. Mense beweer dat onrcdelike fisieke eise gestel word en dat
die maatskaplike
werker
dikwels in
krotte moet inkruip. Hulle kliente word
gesien as drankverslaafdes
of mense wie
se probleemsituasies
so benard is dat
pogings tot behandeling
as 'n vermor-

sing van tyd beskou word.
Die mecste mense wat belangstellendes
inlig, beskik nie oor eerstehandse kennis
nie. Dit laat die moontlikheid
dat verkeerde inligting oorgedra
kan word.
Ouers, vriende en naasbestaandes
raai
belangstellendes
ook dikwels af om die
beroep te volg.

D

ie meeste knelpunte in die beroep
kan gekoppel word aan 'n mannekragvraagstuk
- 'n kwantitatiewe
en 'n
kwalitatiewe
tekort, in soverre daar nie
genoeg mense is om die werk te doen
nie, veral senior maatskaplike
werkers
wat oor voldoende opleiding en ervaring beskik. 'n Tekort aan mans veroorsaak dat die so noodsaaklike kontinui"teit
in die werk verlore gaan.

Die geskiedkundige
agtergrond van die
beroep is ook daarvoor verantwoordelik
dat te min mense hierdie beroep as loopbaan kies. Hiermee
saam word verkeerde inligting ingewin wat nie belangstelling stimuleer nie en veroorsaak dat

te min mense maatskaplike
loopbaan maak.

werk hulle

Hierdie verskynsels sal alleenlik teengewerk kan word deur die beroep in die
regte perspektief
aan die samelewing
bekend te stel. Die bree publiek sal opgevoed moet word oor die aard en doelstellings van die beroep.
Die feitelike besonderhede
wat oor die
beroep verstrek word, is dikwels ontoereikend. Dit veroorsaak dat 'n algemene
of selfs oppervlakkige
beeld verkry
word, pleks van spesifieke besonderhede
oor bepaalde aspekte van die beroep.
Dr. Kotze sf: daadwerklike
stappe sal
gedoen moet word om die beroep op 'n
wetenskaplike
wyse bekend te stel. In
hierdie verband word voornemende beoefcnaars, ouers van voornemende
studente of ander mense wat belangstel om
inligting te bekom, aangeraai om in aanraking te kom met universiteite
- soos
SteIIenbosch
- waar maatskaplike
werkers opgelei word.
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Nuwe l<ursusin versekering

S

EKERE vakkursusse
in aktuarieIe
wetenskap en 'n nuwe vakkursus in
korttermynversekering
word vanaf aanstaande jaar by die Universiteit
aangebied.

die werk wat deur die Instituut van
Aktuarisse in Londen en die Fakulteit
van Aktuarisse in Edinburg vir die opleiding
van aktuarisse
voorgeskryf.
word.

Weens die beperkte geleenthede vir die
opleiding of gedeeltelike opleiding van
aktuarisse by Suid-Afrikaanse
universiteite het die Universiteit,
nadat hy deur
'n groot versekeringsmaatskappy
genader is, besluit om die kursusse in
aktuarieIe wetenskap aan te bied.

D

ie Unviersiteit
gaan ook voort om
vrystelling
aan te vra ten opsigte
van verskeie eksamens van die Instituut
en/of die Fakulteit vir studente wat die
betrokke
vakkursusse
in aktuariele
wetenska p, asook die vakkursusse
in
wiskundige statistiek, op 'n voldoende
hoe vlak geslaag het.

Dit sal in die tweede en derde jaargangc
van die graadkursusse B.Sc. en B.Comm
(wiskundige
rigting) aangebied word.
Studente moet saam met die kursusse in
aktuariele
wetenskap
minstens rekenaarwetenskap
I, wiskunde I en II en
wiskundige statistiek II en III volg.
Renteleer, lewensgebeurlikhede
en sterftcleer en aktuarieIc statistick is van die
onderafdelings
waaraan
veral in die
kursusse aandag geskenk sal word. Bykomende aandag sal aan die konstruksie

Prof D. E. W. Schumann

en gebruik van demografiese
tabelle
gegee word. Die materiaal sluit aan by

Die Departement
Statistiek sal die kursusse in medewerking
met dosente van
ander departemente
en praktiserende
aktuarisse aanbied.
Die opleiding
word aanvanklik
met
geldelike steun van buite vir 'n tydperk
van drie jaar aangebied. Die voortsetting daarvan sal voor die eindc van
hierdie periode oorweeg
word en sal
van die vraag na die soort opleiding
afhang.
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Die nuwe vakkursus in korttermynversekering kan as keusevak in die derde
jaar gevolg word deur studente wat
hulle vir die grade B.Comm. of B.Eeon.
ingeskryf het - mits hulle bedryfsekonomie en handelsreg
as voorvereiste
vakke in die tweede jaar gevolg het.

D

ie inhoud van die kursus wat deur
die Departement
Bedryfsekonomie
aangebied word, sluit onder meer in 'n
kort bespreking van risiko en die reaksie
op risiko, 'n bespreking van die struktuur van die Suid-Afrikaanse
versekeringsmark en die rol van die versekeringsbedryf,
algemene
beginsels van
versekering en versekeringsreg,
'n oorsig
van verskillende soorte versekering en
beginsels van risikobestuur.
Formele
voorlesings
sal met gevallestudies
en
praktiese werk afgelos word.

In Suid-Afrika word (korttermyn-)
versekeringsopleiding
grootliks deur versekeringsmaatskappye
vir hul eie personeel aangebied. Die Versekeringsinstituut van Suid-Afrika (V.I.S.A.) bied
ook kursusse aan en studente kan 'n
"Assoeiateship"en 'n "Fellowship"diploma verwerf. Net een Afrikaanse
universiteit bied versekeringswese
as 'n
vakkursus (byvak vir die B.Comm.graad) aan.

vorderde vlak te stimuleer. Geldelike
steun vir die instelling van die vakkursus
is vir drie jaar verkry.

prof. D. E. W. Schumann, dekaan van
US se Fakulteit Handel en Administrasie, se in die Jig van die geringe opleidingsgeleenthede
wat by inrigtings vir
gevorderde onderrig bestaan in hierdie
veld - wat in belangrikheid toeneem het 'n buite-instansie gemeen daadwerklike pogings moet aangewend word om
opleiding in versekeringswese
op ge-

Enige verdere navrae oor die nuwe kursus in korttermynversekering
kan gerig
word aan prof. A. E. Seheurkogel, hoof
van die Departement Bedryfsekonomie,
Kamer 304, C. G. W. Sehumann-gebou,
Universiteit, Stellenboseh, 7600. Hy kan
by (02231) 71140 geskakel word.

Hy se die behoefte aan opleiding in die
rigting is groot en sy fakulteit sien dit as
'n ui tdaging om hierin waardevolle
pionierswerk
te verrig. Vir mense wat
hulle in die rigting wil bekwaam, bestaan daar uitdagende
werksgeleenthede ..

D

Interessante vakl{ursusse by Buitemuurs

M

INmense weet dat die Universiteit se Buitemuurse
Afdeling in
Bellville nie net op die verwerwing
van
'n graad gerig is nie, maar dat afsonderlike vakkursusse na gelang van die student se belangstelling
ook hier gevolg
kan word. Wil 'n mens jou studies
voortsit, word die afsonderlike vakkursusse later wel as deel van 'n graadkursus erken.
Die Buitemuurse
Afdeling is in 1958
deur die Fakulteit Handel en Administrasie gestig sodat werkende
mense
daar buitemuurs kan studeer. In 1981 is
die kursusse uitgebrei sodat sekere rigtings in die Lettere en Wysbegeerte ook
gevolg kan word.
Die verskillende
BA-kursusse
is veral
daarop ingestel om aspekte van die
moderne samelewing vanuit 'n bepaalde
vakperspektief
te belig. Seksuele en
huweliksetiek,
waaronder
onderwerpe
so os aborsie en ho noseksualiteit behandel word, is byvoorbeeld
deel van die
leerplan vir Bybelkunde
I. In die klas
sal die student ook te doen kry met die
politieke etiek waar die verband tussen
godsdiens en politiek ter sprake kom en
op die godsdienstige
agtergronde
van
die apartheidsbeleid ook ingegaan word.
Geloof en wetenskap,
waar die verskynsel van evolusie en die moderne
mense se wereldbeeld ter sprake kom, is
ander onderwerpe
wat in die klas behandel word.

Die student wat geografie volg, maak
reeds aan die begin' kennis met aspekte
soos die bevolkingsontploffing
en eko-logiese kontroles ten opsigte van bevolking, menslike druk op die omgewing,
hulpbronne en bewaring, verstedeliking
en die probleem van plakkery. In geo-grafie III word onder meer aandag gegee aan verkeersprobleme,
die behuisingskrisis, die plakkersverskynsel,
stedelike vernuwing en verval en die misdaadprobleem.
Ekonomiese geografie,
hulpbronstudie
en gebiedstudie
is ook
deel van die jaar se leerplan.

D

ie geskiedenisstudent
het van die
begin af te doen met algemene en
Suid-Afrikaanse
geskiedenis. In geskiedenis I word onder meer aandag gegee
aan die Romeinse Ryk, die opkoms van
monargale state, die godsdienstige
rewolusie en temas uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis vanaf 1652 tot 1795 word
behandel, nl. die vernaamste bevolkingsgroepe, heersers en onderdane in die
Kaapkolonie
en die oosgrens se bewoners en kenmerke.
Die volgende
jaar word gekyk na
nasionalisme
as historiese faktor, die
Amerikaanse
geskiedenis tot 1914, die
geskiedenis van Rusland tot 1917, die
opkoms van Japan tot 1914 en die geskiedenis van Suidwes-Afrika
tot 1915,
asook temas uit die Suid-Afrikaanse
geskiedenis vanaf 1795 tot 1902.

Die Suid-Afrikaanse
geskiedenis
tot
1983 waaronder temas soos die politieke
posisie van die Kleurlinge en Indiers in
Suid-Afrika tot 1977, die konstitusionele
veranderinge
na 1977 en die uitwaartse
beleid van B. J. Vorster sedert 1966, is
deel van die leerplan vir geskiedenis III.
Sionisme, nasionalisme sedert 1939 en
die Koue Oorlog is ander tern as wat
behandel word.
Die BA-student
kan ook publieke
ministrasie, ekonomie en staatsleer
deel van sy kursus volg.

adI as

D

ie Buitemuurse
Afdeling bied die
ideale geleentheid
vir mense om
hul eie belangstellingsveld
te verbreed
en om buitemuurs 'n graad te verwerf.
Mense ouer as 23 jaar hoef nie oor
matriekvrystelling
te beskik nie.

Naas die BA-vakke, bied die Fakulteit
Handel en Administrasie
ook die volgende vakke aan, wat tot die verwerwing van B.Admin.,
B. Comm. of
B.Eeon. kan lei: Bedryfsekonomie,
Renterekening,
Rekeningkunde,
Bedryfsielkunde,
Statistiese
Metodes,
Wiskunde/statistiek,
Handelsreg, Vervoerekonomie, Distribusiehandel,
Kosteberekening, Afrikaans en Belasting.
Nagraads
kan honneurs-B.Comm.,
-B.Eeon. en -B.Rekeningkunde
ook gestudeer word. Die Universiteit bied die
honneursgraad
in Publieke Administra-

sie en die Gevorderde Diploma in Publieke Administrasie
slegs by die Buite- .
muurse Afdeling aan.
Voorlesings is in die afdeling se gebou
in Mike Pienaar-rylaan,
Bellville, ge-

durende 17h30 tot 21h30, Maandae
Donderdae.

tot

Oor die BA-kursusse kan navrae gerig
word aan mnr. D.D. Nel van die Registrateur
(Akademies)
se kantoor,
tel.

(02231) 77835/77840. Aile ander navrae
kan gerig word aan die administratiewe
beam pte van die Buitemuurse Afdeling.
posbus 448, Bellville, 7530, tel. (021)
975941/943590.
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IN MEMORIAM
M

atieland het met leedwese verneem van die afsterwe van die
volgende Oud-Maties en Maties:

Dr. B. J. Vorster (67), voormalige Eerste Minister en Staabpresident,
wat tot
met sy uittrede as US se Kanselier in
Desember verlede jaar byna vyftien jaar
lank die amp beklee het.

lid van Dagbreek en voorsitter van die
Junior Nasionale Party. Dit is ook op
Stellenbosch dat hy mej. Tini Malan, 'n
student in maatskaplike werk. ontmoet
het en met wie hy later getroud is.
Dr. Vorster het in Julie 1965 lid van die
Universiteitsraad
geword en in Mei 1968
is hy as US se agste Kanselier ingehuldig.
Behalwe vir dr. D. F. Malan, wat 18jaar
Kanselier was, het dr. Vorster die kanscliersamp die langste beklee, naamlik een
en 'n half dekades. Hy het met US se
laaste gradeplegtigheid in Desember verlede jaar aangekondig
dat hy die amp
neerle.

Tandheelkunde,
is ingestel.

Bosbou en Krygskunde)

Met sy aftrede in 1969 het hy voorsitter
van die Nasionale Onderwysraad
geword en nadat die in 1974 met die Adviserende Raad op Universiteite
veryang is, was hy tot 1981 voorsitter
daarvan.

Die Universiteit
het in 1966 'n eredoktorsgraad in die regsgeleerdheid
aan dr.
Vorster toegeken. In 1980 het sy Alma
Mater hom ook vereer deur 'n nuwe
gebou, die vir Lettere en Wysbegeerte,
na hom te vernoem.
Prof. H. B. Thorn (77), oud-Rektor
en president van die Konvokasie, is op 4
November op Stellenbosch oorlede, ses
maande nadat hy op 6 Mei as Kanselier
ingehuldig is.

Wyle dr. Vorster

Dr. Vorster, wat in Desember 1915 op
Jamestown,
Oos-Kaapland,
gebore is,
het in 1934 op Stellenbosch begin studeer. Hy het BA in 1936 en LL.B. in
1938 verwerf. Op Stellenbosch het hy
lesings bygewoon
van die uitstaande,
jong professor in sosiologie, dr. H. F.
Verwoerd,
in wie se kabinet hy later
sou dien en vir wie hy in 1966 as eerste
minister sou opvolg. Dr. Vorster was
die sesde Premier wat op Stellenbosch
gestudeer het.
As Matie was dr. Vorster onder meer
lid van die Studenteraad, 'n huiskomitee-

Hy is op 13 Desember 1905 op AliwalNoord gcbore en het grootgeword
op
Burgersdorp,
waar sy vader skoolhoof
was. Op Stellenbosch
verwerf hy BA
en MA albei cum laude, studeer daarna
vir drie jaar in Berlyn en aan die Sorbonne, Parys, en verwerf
in 1930 'n
dohorsgraad
in die geskiedenis aan US.
In 1931 word hy lektorin
geskiedenis,
in 1937 professor en in 1955 Rehor.
Gedurende sy sestien jaar as Rehor het
die Universiteit
een van sy voorspoedigste tydperke beleef. Elf nuwe koshuise en 'n aantal akademiese geboue is
opgerig; die Bui temuurse Afdeling in
Bellville
het tot stand gekom;
die
Kweekskool is as 'n volwaardige fakulteit by US ingelyf; en nog vier van die
huidige twaalffakulteite
(Geneeskunde,

Wyle prof Thain

As kultuurleier
was hy onder meer agtien jaar voorsitter van die FAK se uitvoerende komi tee. Onder die talle eerbewyse wat hy ontvang het, is eredoktorsgrade van sy Alma Mater en van
UOVS, 'n medalje vir volksdiens van
die SA Akademie en in 1980 die Staatspresident se Dekorasie vir Voortreflike
Diens. Die Universiteit se dramateater
is in 1966 na hom vernoem. In 1976 het
hy president van die Konvokasie geword
en na dr. Vorster se bedanking as KanseIier is hy in Februarie vanjaar onbestrede tot die amp verkies.

Mej. Marguerite Murray (84), 'n stigterlid enjarelange voorsitster van die Kaapstadse Afrikaanse Toneelvereniging,
is
op Somerset-Wes oorlede. Mej. Murray
is in 1899 op Mosselbaai gebore, die
oudste van nege kinders van ds. John
Murray.
Sy het gedurende
1918-1920
aan US gestudeer en was onderwyseres
aan die hoer skole Bloemhof op Stellenbosch en Jan van Riebeeck in Kaapstad
voordat sy lektrise in die opvoedkunde
aan UK geword het.
Mej. Murray was 'n besonder bedrywige
toneelliefhebber
en die skryfster van
verskeie toneelstukke. Sy het onder meer
die eerste Kersspel in Afrikaans geskryf
en opgevoer en het 'n uitgebreide
reis
deur Europa onderneem om die toneel
- veral in staats- en stadsteaters
- te
bestudeer. Haar toneelstukke sluit in Die
Bron, Bhmehof en Witwater se mense, wat
sy tussen 1938 en 1974 geskryf het. Twee
bundels kortverhale,
Die gerf en Vit die
dagboek van 'n predikantsvrou, het ook uit
haar pen verskyn.
Sedert die twintigerjare het sy 'n kosbare
kunsversameling
opgebou, wat werke
van Pierneef, Irma Stern en Maggie
Laubser ingesluit het en wat sy aan die
Universiteit
nagelaat het (Lees berig
hieroor in Matieland 2:83).
prof.
P. S. du Toit (73), emeritusprofessor en oud-dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde,
is op Stellenbosch
oorlede. Nadat hy in die Paarl gematrikuleer het, het hy vanaf 1928 op Stellenbosch gesmdeer.
Hy het onder meer
MA (1932), D.Phil (1936) en M.Ed. cum
laude (1942) verwerf.
Prof. Du Toit was onderwyser op Stellenbosch en in Kaapstad asook skoolhoof
op Grabouw en in Retreat voordat hy
in 1951 professor in die opvoedkunde
aan US geword het. Hy was die eerste
dosent in die land wat 'n leerstoel in die
onderwysadministrasie
beklee het. Van
sy 24 jaar as US-dosent was hy nege
jaar dekaan.
Hy was 'n stigterslid van die SA Vereniging vir die Bevordering
van die
Opvoedkunde
asook voorsitter van die
SA-Onderwysersunie
en het vir meer
as 20 jaar 'n rubriek in die unie se Iyfblad
behartig. Prof. Du Toit was ook meer
as twee dekades voorsitter van die SA Taalbond. In die sestiger- en sewentigerjare
was hy 'n lid van die eerste en tweede
Nasionale Adviserende
Ond.erwysraad

en sy opvolger,
wysraad.

die Nasionale

Onder-

In 1956 is 'n Carnegie-beurs
vir studie
in Amerika en Kanada aan hom toegeken
en hy het ook verskeie ander buitelandse
studiereise onderneem.
Sy publikasies
sluit in tien boeke, elf omvangryke bydraes tot boeke en meer as 100 artikels
oor sy vakgebied.
Mej. Sylvia Meneses (28), 'n prokureur
van Goodwood, was met vakansie toe
sy in 'n motorongeluk
in St. Louis,
Mauritius, oorlede is.
Sy het aan die HoerskoolJ.
G. Meiring,
Goodwood,
gematrikuleer
voordat sy
in 1977 BA en LL.B. aan US verwerf
het. Op 23-jarige ouderdom is sy tot die
sybalie toegelaat.
Mej. Meneses was staatsaanklaer
op
Vredenburg,
ingeskrewe
prokureursklerk in die Strand en daarna ook 'n
geruime tyd staatsaanklaer in die Durbanse streekhof.
Mnr. S. D. ("Shortie")
Naude (64)
van Stellenbosch, 'n omgangsinspekteur
van skole, is aan 'n hartaanval oorlede.
Hy het gedurende 1937-1942 op Stellenbosch gestudeer en BA asook SOD verwerf.
Mm. Naude was voorheen skoolhoof
op Murraysburg,
hoof van Gillkollege,
Somerset-Oos, en daama omgangsinspekteur in Transkei.
Mev. Suzette Lombard (41), eggenote
van ds. Ernst Lombard van die NG
gemeente Stellenbosch-Sentraal,
is na
'n lang siekte oorlede. Mev. Lombard
was die dogter van 'n bekende NoorderPaarlse wynboer, wyle mm. Jan Kirsten.
Sy het gedurende
1959-1963 aan US
gestudeer.
Os. G. W. Koomhof
(85), vader van
minister Piet Koomhof, is op Kroonstad,
waar hy gewoon het, oorlede. Hy het
in 1918 BA aan US behaal en in 1923 sy
proponenteksamen
aan die K weekskool
geslaag. Ds. Koornhof was in sy tyd die
leraar wat die meeste beroepe, naamlik
65, ontvang het.
Hy was predikant op Leeudoringstad,
Ventersburg en Riversdal en in Durban
en Bloemfontein. In Natal was hy assessor van die provinsie se sinode. Hy het
die Kerk in die proponenteksamenkom-

missie van die Stellenbosse K weekskool
verteenwoordig,
het lank in die sinodale
sendingkommissie in die Vrystaat gedien
en was ook hospitaalbearbeider
in
Johannesburg.
Sy eggenote, mev. Elizabeth Koornhof,
met wie hy 30 jaar getroud was, is in
1954oorlede.
Mev. Marie Malherbe
(84), bekende
skryfster van Afrikaanse jeugliteratuur,
is op Stellenbosch oorlede. Sy was die
weduwee van prof. F. E. J. (Fransie)
Malherbe, in lewe hoogleraar in Afrikaans en Nederlands aan US.
Mev. Malherbe was in 1917 eerstejaar
aan die Victoria-kollege
en het in 1919
aan die Universiteit
die graad BA verwerf.
Die bekende jeugboeke wat sy geskryf
het, was die Innes-reeks - avontuurverhale oor 'n meisieskoshuis. Sy was ook
bekend vir haar reisjoernale,
romans,
v.ersameling van legendes van oor die
hele wereld, asook radiopraatjies
in
vroueprogramme.
Pinocchio is deur haar
uit die oorspronklike Italiaans vertaal.
Sy was 'n erelid van die SA Akademie
vir Wetenskap en Kuns, wat haar vir
haar jeuglektuur bekroon het.
Dr. W.J. B. (Willie) Serfontein
(57),
wat as voorsitter van die inter-kerklike
hersieningskommissie
vir die Psalm- en
Gesangeboek
'n belangrike
rol in die
daarstelling
van die nuwe Psalm- en
Gesangeboek vervul het, is in Oktober
na 'n lang siekte op Stellenbosch oorlede.
Hy was meer as 12 jaar predikant van
die Stellenbosse NG Moedergemeente.
As Matie het hy in die K weekskoolkoor
gesing en by sangfeeste as solis opgetree.
Nadat hy in 1951 MA op Stellenbosch
behaal het, is hy met 'n sangbeurs na
Nederland waar hy 'n doktorsgraad oor
Die Psalm as kerklied verwerf het. Hy
was die NG Kerk se eerste predikant
wat in die himnologie gepromoveer het.
Deur die jare het hy 'n groot bydrae tot
'n nuwe waardering
vir die gereformeerde kerksang en liturgie in die algemeen gelewer. Hy was voorsitter van
die Kaaplandse NG Kerk se kommissie
vir die erediens asook scriba van die
Aigemene Sinode se kommissie vir die
erediens.
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Mnr. Eddie Roelofse (56), sakeman en
eertydse burgemeester
van die Strand,
is vroeer vanjaar tydens 'n Europese
reis in Italie skielik oorlede.
H Y is op George gebore en het in 1948
die graad B.COl11l11.op Stellenboseh verwerf. Voordat hy hom in 1953 as sakeman in die Strand gevestig het, was hy
rekenmeester in die Paarl. Hy was onder
meer 'n lid van Saambou-Nasionaal
se
streekdireksie.
Mnr. D.J. (Dan) Basson (53), 'n prokureur van die Paarl, is in die Tygerberghospitaal se harteenheid
dood. Hy het
na sy skoolloopbaan aan die Paarlse Hoer
Jongenskool
in 1948 op Stellenboseh
begin studeer en in 1952 LL. B. verwerf.
Mnr. Basson, seun van oud-senator
Danie Basson, was 'n broer van mnr.
Japie Basson, lid van die Presidentsraad.
Prof. Suretha Bruwer
(42); hoof van
die Departement
Latyn by US, is einde
Oktober na 'n lang siekbed oorlede. Sy
het op Stellenboseh
onder meer honneurs- en meestersgrade
albei met lof
behaal en in 1974 'n doktorsgraad
verwerf. Met die bekende prof. Frans Smuts
se aftrede het sy hom aan die begin van
verlede jaar as professor en hoof van die
Departement
Latyn opgevolg. Sy was
die enigste kind van Oud-Matie
mnr.
Luther Bruwer, voormalige
hoof van
die HoerskoolJan
van Riebeeek en oudrektor van die Paarlse Onderwyserskollege.
Mnr.

Timo

Kriel

(96), een van die

oudste Oud-Maties,
is einde Oktober
op Robertson,
waar hy gewoon het,
oorlede.
Hy het as penkop aan die
Tweede Vryheidsoorlog
deeigeneem en
het in 1907 aan die destydse Vietoriakollege begin studeer. Mnr. Kriel was
die seun van ds. Abraham KrieI, stigter
van die bekende kindertehuis
in Langlaagte, Johannesburg.
Tot 1980 was mnr. Kriel langer as tWlntigjaar redakteur van die Johannesburgse maandblad Die Kruisgesant, wat deur
die Christelike
Uitgewersmaatskappy
uitgegee word. Hy het meer as honderd
boeke in Afrikaans vertaal. Vroeg in sy
loopbaan was hy Afrikaans-onderwyser
aan die Stellenbosse Hoer Jongenskool,
wat later die Paul Roos-gimnasium
geword het.
Mnr. F. van Z. (Fla) Smit (72), wat in
1970 as regsadviseur in Durbanville afgetree het. Hy het aan die Paarlse Hoer
Jongenskool gematrikuleer en gedurende
1929 tot 1933 gestudeer op Stellenboseh,
waar hy BA en LL.B. verwerfhet.
Van
1934 tot met sy aftrede was hy aan die
Departement J ustisie verbonde. In 1958
het hy advokaat geword.
Mnr. S. P. Rautenbach
ruS. Hy het gedurende
Stellenboseh gestudeer.

van Potgieters1941 tot 1944 op

Mnr. J. J. Jurgens
van Rondeboseh is
vroeer vanjaar in Kaapstad oorlede. Hy
het B.Comm. in 1965 en 'n honneursgraad in 1966 op Stellenboseh verwerf.
Mnr. Jurgens was groepsekretaris
van
Safmarine in Kaapstad.

Kapt. A. A. van Zyl (24), B.Mil.student in sy derde jaar by die Militere
Akademie op Saldanha, is in 'n motorongeluk dood. Sy ouers is mnr. en mev.
Hendrik van Zyl van Winburg.
Mnr. A. J. Fourie (21), eerstejaarstudent aan US, is in 'n motorongeluk
naby
Citrusdal dood. Hy was die seun van
mnr. Kassie Fourie; 'n assistent-hoofbestuurder van die K WV in die Paarl.
Mej. Deona Wolfaardt
(20), 'n geneeskunde-student in haar derde jaar, is naby
haar tuisdorp, Robertson, in 'n motorongeluk dood. Sy was die dogter van
mnr. en mev. G. V. Z. Wolfaardt
van
Goedemoed, Klaasvoogds.
Dr. Deon (Langes) de Villiers (27) het
gesterf nadat hy en sy vrou, Lizanne, in
September
naby Ventersburg
in 'n
motorongeluk
was. Hy het M.B.Ch.B.
in 1981 aan US verwerf en was 'n inwoner van Hippokrates.
Hulle het in
Oos-Londen gewoon, waar hy diensplig
verrig het. Mev. De Villiers, ook 'n
Oud-Matie
en die oudste dogter van
mnr. Tex de Swardt van die Universiteit se Departement Ontwikkeling,
het
herstel van die ernstige beserings wat sy
in die ongeluk opgedoen het.
Adv. P. J. Conradie
(75), tot onlangs
hoof-staatsregsadviseur,
is in Pretoria
oorlede. Hy was eerstejaar aan US in
1928. Een van sy bydraes tot die wetboeke was die sames telling van die
Deeltitel-wet,
wat bepaal dat woonstelle deur private eienaars gekoop mag
word.
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Oud-Maties: Adresse, asseblief
Die Universiteit wil graag met aile Oud-Maties in verbinding bly. As u - of 'n ander Oud-Matie van
wie u weet - nie Alarie/and kry nie, salons dit waardeer as u hierdie vorm invul en stuur aan:
Die Redakteur,

Matieland, Universiteit,

Titel en van:

.

Voorname:

.

Nooiensvan:

.

Stellenbosch,

7600

My ou adres vir Marie/and:

Marie/and moet aan my nuwe werkadres/woonadres

.

gestuur

word. (Haal deur wat nie van toe passing is nie).
Grade en/of diplomas
verwerf, met jaartalle:

aan die Universiteit

Grade en/of diplomas
teit en jaartal):

van ander universiteite

van Stellenbosch

(meld universi-

My nuwe werkadres:

.

My nuwe woonadres:

.

. .. . . . . . . . . .... .. . .. .. . . . ... . .. .. . . .... .... . .. .. .... ... .. ... . .... . . ....... . .
.. . ... ... ... . .. .... .. . . . . . .... .... . ..... .. . . ....... . .............. . . ... .. . . .
............................................................................
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I(oor na die buiteland.

D

ie Universiteitskoor
het gedurende
die wintervakansie
'n ideaal verwesenlik toe hulle deur die buiteland
kon toer.

het die koor hier op die oewer
Ryn onthaal.

van die

Op 16 Julie keer die koor na Suid-Afrika
terug. Vir die dirigent Johan de Villiers,

en die sestig koorlede was dit 'n onvergeetlike ondervinding,
en baie vriendskappe is vir die Universiteit
en SuidAfrika gesmee.

o

Konserte is in Londen, Salzburg, Klagenfurt, Graz, Wenen, Passau en Bonn gehou. In Londen was die koor se konsert
een van die hoogtepun te van SuidAfrika-Huis se halfeeufeesvieringe.
Die
geleentheid
is veral deur uitgenooide
Britse gaste bygewoon.
Die konsert in Salzburg is in die Carabinieri-saal
in die Residenz aangebied
waar vrouesenator
Pieeh-Porsehe,
hoof
van die wereldwye
Porsehe-firma,
die
koor na die uitvoering op 'n vingerete
onthaal het. Die skilderagtige
dorp
Klagenfurt was die volgende dorp waar
die koor oorweldigend deur die inwoners
ontvang is. Hier het die burgemeester,
Hofrat Guggenberger,
'n bekende in
koorkringe, die koor by 'n skemeronthaal verwelkom en die koor 'n Oostenrykse volksliedjie geleer.
Op pad na Graz het die koor in die
gerestoureerde
kasteel Taggenbrunn
'n
konsert in die dorpie St. Veit aangebied.
Die konsert in Graz is in die Minoritensaal gehou en is soos al die ander konserte
deur die vriende van die Suid-AfrikakJub georganiseer.

It, Salzburg sing die koor tydens die oggendmis in
die Maria Plai'l-katedraal en ontvang damna 'n
eresaluut van ses skote deur 'n groep boereskutters
(regs). Die koor (links) het met die sing van 'n

aalltal S'lid-.1frikamlse volkswysies hierop
gealltwoord. Die salUllt is 'n rradisionelegebruik op
die Sondag van diejaar.

~I---'

Klavierfabriek
In Wenen het die Bosendorfer-klavierfabriek sy groot saal vir die koor beskikbaar gestel. Na afloop van die konsert
het die Suid-Afrikaanse
ambassadeur in
Wenen die koor onthaal en is met die
sing van Die Stem afgesluit.

H

iervandaan reis die koor na Passau
waar hulle aan die Europaisehe
Woehen-konsertreeks
deelneem.
Studente van die plaaslike universiteit was
onder die konsertgangers
en tree later
die aand as gashere vir die Maties op.
Die toer word afgesluit met 'n konsert
in die ouditorium
van die Wohnstift
Augustinum
in Bonn. 'n Oud-koorlid,
mnr. Erik Blumer, werksaam by die
ambassade, en dr. G. Muller Ballot van
die tak kulruurbevordering
by die ambassade, het die konsert georganiseer.
Die
ambassadeur,
mnr. Niel van Heerden,

In Oktober is aangekondig dat die Universireirskoor
die wem,ers is van 'n landwye TV.koorkompetisie
se afdeling vir kollege- en universiteitskore. Die
koorlede her die geleflltheid met sjampanje gevier.

Die dirigent, jollan de Villiers, is hier by Christel
Rorhwell, sekretaresse "all die koor, en Theunis
Borha, voorsiller.
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SPORT
Atletiel<I<lub beplan gedenl<blad

S

port en spel op Stellenbosch het in
die vorige eeu sy ontstaan aan die
Britse invloed aan die Kaap te danke
gehad. Met die stigting van die Kweekskool in 1859en die Stellenbossche Gimnasium 1966 het sportaktiwiteite spon-'
taan sy beslag gekry.
Die spontane karakter van sport in die
19de eeu en die feit dat dit nie deel van
die akademies~ verpligtinge uitgemaak
het nie, het ongelukkig meegebring dat
dokumente oor die stigtingsjare van die
vroegste sportklubs op Stellenbosch
nooit bestaan het nie of nooit die nageslag bereik het nie. Dit geld vir die
verskeie krieket-, rugby- en tennisklubs
wat sedert die middel van die 19de eeu
op die dorp gestig is.
In 1884 is die klubs in een vereniging
geaffilieer. Die vereniging sou later op
die Universiteit se huidige Sport- en
Ontspanningskantoor uitloop. Die geskiedkundige stigting van die "Stellenbosch College Athletic Club" ("athletic" beteken hier sport in die algemeen)
het so verloop;

O

P 2 Septemberl884 het die studente
en skoliere van die Stellenbosch
College en Public School vergader om
oor die moontlike stigting van 'n kollegeklub vir sport te besin. Op die volgende
vergadering, belc':vir Donderdag 9 September 1884,moes 'n komi tee (bestaande
uit mnre. Charles Murray, G. Faustman,
C. Snyman,j. B6hm, A. Grobbelaar, E.
Badenhorst, W. Pistorius en C. Hofmeyr) die reels vir die stigting van so 'n
liggaam neerlc':.Op die dag is die Stellenbosch College Athletic Club gestig.

Op die stigtingsvergadering
het die
komi tee die sekretaris versoek om al die
klubs op Stellenbosch te nooi om hulle
by die SCAC in te skakel. Volgens Sid
Harvey, latere sekretaris van die klub,
was die SCAC se stigting in werklikheid
'n samesmelting van die bestaande krieket-, voetbal- en tennisklubs.
Vroeg in Maart 1885 is 'n komiteevergadering byeengeroep om oor die meriete van 'n atletiekbyeenkoms ("athletic

me~ting") te beslui t. Die bestaande
komitee (SCAC) is vergroot en die vergrootte komi tee moes in belang van atletiek optree.
Na die geslaagde byeenkoms in 1885 op
die Braak is jaarlikse byeenkoms,te tot
in 1887 op die plein voor die Kweekskool en in die Laan gehou. Hiervandaan
is dit na die ou Pawiljoenveld verskuif
totdat Coetzenburg die permanente terrein geword het.
'n Gedenkuitgawe wat vir 1985 beoog
word, sal die historiese verloop van atletiek op Stellenbosch dek in hoofstukke
wat na gelang van die terrein ingedeel
is. Dit sal ook 'n bondige biografiese
register van Matie-Atletiekspringbokke
bevat, asook 'n register wat die deelname aan die Dalrymple- en Roger
Dyason-kompetisies uitbeeld.
Vir die gedenkuitgawe soek dr. Floris
van der Merwe van US se Departement
Liggaamlike Opvoedkunde inligting oor
die universiteit se atletiekklub. Die klub
se oud-Iede wat daarmee in verbinding
wil bly, kan hulle adresse stuur. Hulle
sal dan ook na die 1985-eeufeesviering
genooi word.

Die Matie-atletiekklub 50ek gretig na ou foto '5,
5005 die WI van die Stelletlb055e at/eet Piner J. C.
de V05,jnr. (1878-1937).

Dr. Van der Merwe se adres is: Departement Liggaamlike Opvoedkunde, Un iversiteit,
Stellenbosch,
7600. Tel.
77724/77715.
Enige materiaal vir die gedenkuitgawe
kan ook aan dr. Van der Merwe gestuur
word. (Hy soek byvoorbeeld die Eikenhof-groepfoto van 1883.)
D

Netball<lub soel< nog oud-Iede
T ALLE oud-lede van die Matie- Netbalklub het by 'n vereniging vir die klub se
oud-Iede aangesluit en onlangs die klub se eerste jaarblad ontvang.
Bydraes vir 1984se blad kan aan die Netbalklub gestuur word.
Oud-Matie-netbalspeelsters
wat nog nie by die vereniging aangesluit het nie, kan
die vorm voltooi en stuur aan; Mev. S. Foulkes, Sportkantoor,
Coetzenburg,
Stellenbosch, 7600.
Naam;

.

Adres;

.

Ek was lid van die US-Netbalklub gedurende 19
Spanne waarin ek gespeel het:
Aansluitingsgeld: R2,00

tot 19

.
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Helderberg
Mnr. Jack Wells (links), die urste Springbok IVat
deur Helderberg opgelelVeris, met die opening van
'n sportgalery, die Jack Wells-sportlokaal, by die
koshuis vroee, vanjaar. By hom is mnre. Johan
Cronje, Helderberg se inIVonende hoof, Hans ZerIVick, IVat die sportlokaal ingrog het, en Eric
Bernardo, die primarius. Mnr. Wells, wat in 1952
saam met die SA gimnastiekspan na Helsinki en
Moskou is, woon inJohannesburg.

Die Jack Wells-sportlokaal is ingrog ter ere van al
die provinsiale en Springbok-sportmanne wat in
Helderberg was. AksieJoto's van hulle pryk teen die
lokaal se mure. Nog goeie Joto's word hiervoor
gesoek en aile oud-Helderbergers wat provinsiale oj
Springbokkleure in enige sportsoort verwerJ het,
word gevra om Joto's van hulle aan die primarius te
stuur.

Sportvrou van

1983
Die Springbok-atleet Bermim Conradie met die
beker wat sy ontvang het as die Maties se Sportvrou van dieJaar vir 1983. Joepie Loots, ook 'n
Sprin,~bok-atleet, is as Sportman van dieJaar aangewys.
Bermim het vanjaar dieJamlie Alomberg-troJee vir
die beste mkele prestasie deur 'n WP-atleer in die
1982/83-seisoen onwang. Sy het ook die Lilian
Bard-gedmkrroJee I'ir die besle WP-atleet van die
jaar ingepalm, die 400 m hekkies op die SA Ukampioenskap gewen, Springbok-kleure verwerf, die
Dalrymple gewen en die emle I'rougeword om die
T arlan-troJeete verower.
Joepie Loots het in die 1982/83-seisoen drie SA
tienkamprekords in vyJ weke geIVen, is as Super
C-sportman aangewys, her die Ivon van DammetroJeeas WI' se beste atleet verower en het sy eie
SA lienkamprekord van 7 446 na 7 726 punte
verbeter.

I<rysportlol<aal.

Volkskas
het 'n voorspoeddiens
virelkeen van jou paen-ma-en-kleindingdae.
'n Nuwe kleinding. Groot doe. En groot
bekommemisse. Gelukkig is die Volkskos-bestuurder
doar. Met 'n spoorrekening vir die hy-moet-vroeg-leerspoar-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
01julie doe. Kom gesels met jou Volkskos-bestuurder.
Hy verstoon.

de Vil/iers en Kie 78170/1

Jou bankgenoot
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deur dik en dun.
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"Absoluut volmaak ...
in die praktyk is dit onInoontlik
om 'n beter ontleding te verkry." *
Syndicat de la Distillerie Agricole,
Frankryk.
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• Distillaat v66r veroudering.
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