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Studenteraad Nou Geldig 
N A 'n sitting van agt-en-'n-half uur het die Studentehof Woensdagaand eenparig 

besluit dat die uitslag van die afgelope Studenteraadsverkiesing as geldig 
aanvaar word met uitsondering van die verkie ing van die buitemuurse Studente .. 
raadslid in Bellville. 
Die hof is saamgeroep op 

versoek van drie verskillende 
persone wat beweer het dat 'n 
verskeidenheid van onreelma 
tighede tydens die verkiesing 
plaasgevind het. 
Theo van Wyk, wat namens 

J. H. C. Stassen verskyn het, 
het aansoek gedoen dat die 
verkiesing van Koos Bradley 

Di hof hot cgter bcvind dat daar 
nl bewys is dat sodantgc onreel 
matighed die ultslag van dl SR 
verkicsing wes nlik geaff kt er 
het nie. Dit geld ook vir bow rings 

Hy grond sy bewering op die in verband met di b waring vall 
feit dat daar afgewyk is van die stembriewc, die aanwcsigheid van 
stemprosedure so os bepaal deur ongcmagtlgde porsone by die t 1- 
die betrokke artlkel in die grond- ling van die stcmme, die felt dat 
wet. Daar is naamlik nie per ge- die telling nle agter geslote d ure 
slote stembri we gestem nie, maar plaasgcvind het nie en nalatlg 
slogs deur die opsteek van hande, held betreffende bcdorwe st am 
terwyl die reelings en beheer van briewe. 
die Stembuskomitee nie voldoen > 

het aan die vel' istes so os deur dlo 
grondwet gcstel nie, 

as verteenwoordiger van die 
buitemuurse handelsstudente 
op die SR ongeldig verklaar 
word. 

Die besllsstng van (lie Studen 
t hot betekon nou dat die • tu 
dentoraad wat verled weel ge 
Jdeli I (uttslag hlernau ) ampte 
Ilk rken word en met liY werk- 
aamhedo 0.1 kan voortguan, 

OHRISTOFF PAUW, nU1.tsver 
slauuewer van DIE MATIE, 
aan wie vanjaar Die B1trOer se 
wisselbeker vir die beste eer 
slaggewer van die jam' toeae 
ken is. Ohristoff het die beker 
ontvang op grond van plig8ge 
trouheid, sy belowende skryf- 

styl en ywerige itlisiatie/. 

Skynparlement 
As de 1 van die t'eufeesvierings van die U -Dcbat veronlglng 
is daar op 17 AUguSt1l8 weer 'n 
skynparlcmcnt gehou, Daar 1 
saamgewerk m t (lie Kaapse 
Parfementere Debatsverenlgfng 
wat vanjaar 85 jUlU oud word. 
As "Speaker" het opgetre mnr. 

R. K. Hallach van die Kaapso 
Parlementere Debatsvereniging. 
Die "Eerste Minister" was mnr. 
J, Pienaar, die ilL ier van die 
Opposisie" mnr. Maans Kemp, die 
"Minist r van Kleurlingsal" 
mnr. Len Dekker en die "lei r" 
van die Progressiewe Party in 
die Raad was mnr. St phen Good 
son. 
'n Mosie van wantrouo in die 

begrotlngspos Kleurlingsake is 
o.m. deur die "Leier van die Oppo .. 
aiste' ingedien waarna bespreklng 
hieroor gevocr is, 
Too die wantrouemo 1(~ aan die 

Baad IfCstel is. het mnr, J{emJ' 'n 
verdellng' aungevra en dle mosh 
van wanteoue in die Kleurllng 
bel ,1d van die Regoring i8 met • 
meerderheid van 32 temme teen- 
001' 26 aangen m, 
Die skynparlement, wat g .. ken 

merk is deur lewendige bespre 
kings en pittige tussenwerpsels, 
is aanvanklik deur ongeveer 150 
persone bygewoon. 
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• DIE I.JEDE wm die Stu dOH" 
teho] ioat di 11 euxire teen bo 
wcordc ollrdilnwtiahcde tudcu« 
»erlcdc ioeetc ,'W SR-vcrJ'icsillg 
ufg Wy8 11 it; Is (V.l.H,I',) Ohrls 
tine 'PitH dar Horst, Andre 
Blia'H(t ult (poorsit I for ) en Hen- 

'Hie van (leI' Merwc. 

DIE UITSLAG van v rlede 
week se SR-verkle8ing Is 
8008 volg: 
Alex luutg 2,1 6 
Geoff McMinn 2,078 
Dirk Hertzog 1,797 
Teddie Hoffm n 1,7104 
Den Smuta 1,734 
BasI n Wolmar na t,724 
Pleter Ie Roux 1,707 
Etl nne de Vllliera 1,693 
Johann Gr aff t ,550 
Toy Badenhor.t 1,331 
Joh n Bergh 1,287 
Dougl • Brob rg ',281 

Ander Verkiesing 
Hlerdie ansoek 18 (leur die 110f 

gehandhnuf en die voorsltter van 
die Stembuskemitee 1 gelus om Dit is nog nie b kend wanneer 
so gou moontlik reeling te trot die nuwe SR sy eerste v rgado 
vir 'n bchoortike verklc iug 011- ring sal hou nie. By daardle go 
d r die buitemuur e tudente, leentheid sal o.m. 'n voorsitter g .- 

kles word en die ander port f ul- 
Elwil B ukes, verteenwoordig j s toeg ken word. 

dour Fanie Roos, Jan Hofm yr en \ 
Johan Co itzeo; en Kotie Grove, Appel 
verte nwoordig dour Johan van 
der W sthuizen on August Mar- AppM t n di b slissing van di 
kott r, het aansoek gedoen dat die Stud ntohof lean blnn 48 uur na 
he le plaaslike verkiestng ong Idig dte uitspr ak nang 'tel n word. 
verklaar word op grond van be- In so 'n g v 1 word 'n API> lhof 
wcerde onreelmatlghede by kos- saamgcstel uit di. dosentc van 
huis- en fakultcitstembusse. Die die Reg. fakulteit. By di tel' per 
aansoek is namens Beatrlx du so gaan was d ar nog g en aan 
Plessis teengestaan deur Theo van duldlng of d ar t n di ult 
Wyk en Albert Kruger. spraak go pp 11 .1' sal word nlo. --~------~--~~----------~================= 

1,280 
1,278 
1,268 
t,187 
1,181 
1,136 
1,076 
t,O 2 
t,027 
632 

64.8% 

Mini ter Oor 
ontak 



2 ie Matie, Vrydag, 29 Augustus 1969 , t t o o 
DJ ~ stellenbo se Kunsfee i ock vn gebeurteni van hoogtepunte in die H. B. Thorn. Van 

aand n mflreaand kry ons besoek van die Dryden Society van Cambridge, 'n wereld 
h roemde tudentegeselskap wat Shakespeare se Al .. L'S WELL THAT ENDS WELL (29 
ugu. tu ) en die grilllge MAUAT/ ADE VUJl Peter Weiss (SO Augustu.) sal opvoer. Van 

2 tot 6 eptember voer u'rs in medewerking met KRUJK die groot feesdrama van N. P. van 
WyJ Louw, DIID PI. .. UIMSAAD WAAI VJ1JR op, en van 15 tot 20 September verhui. KRUlK 
se grootste teaterondernemlng tot dusver, Cyu. NO D}J BERGERAC van Edmond Rostand, 
met 80 speler inkluls v n die groot Alhr mbra-teater in Kaap tad na ons eie dorp. "Inderdaad 
'n ongekend gekonsentreerde (lis," soos Elisabeth c ybers dit sou ultdruk, en geen wonder 
nle dat die m este kaa,rtjies vir hlerdle opvoerlngr reeds in binnebaadji ssakke op die groot 

nde wag. As u belan stel, is u amper of reed. te laat, 

skrywers. Geen toneelstuk van 
enige Duitse outeur sedert Brecht 
het soveel bekendheid verwerf as 
Mt rat/~ ado nie. Die stuk is reeds 
opgevocr d ur die meestc wereld 
beroemde regtsseurs, 800S deur 
Konrad Surlnarkski in Berlyn, 
Ingmar Bergman in Stockholm 
en Roger Planchon in Frankryk. 
Daar is onlangs ook 'n film op die 
tema gemaak. Marat/Sade word 
bcskryf as di vorskrlkltke hoog 
tepunt van Antoni Art ud se op- 

die paradoks van Sade - nl, 'n 
diepe, t re menslikheid wat uit 
drukking vind in 'n vernietiglngs 
drang en in g wcldadige, perverse 
toer van die verbeclding - as 
be ld en oorsaak van die wreed 
held n g weld in ons ei moderne 
samelewing in te skcrp. Die vers 
vorm waarin die dialoog geskryf 
is, verhoog die emosionele gela 
denheid van die stuk. 

• CYRANO DE BERGERAC, 
'n ton elstuk van die 19(1c-eeuse 
Franse outeur, Edmond Rostand, 
wat in AfriJ{aans vertaal is deur 
Andre P. Brtnk, is die grootste 
onderneming wat I RUIK nog 
uangedur het. Die rolverdellng 
van 80 tu n onder spellelding van 
Robert Mohr, met hoofspelers 
Percy iel, Alec Bell, Sandra Kot 
ze, James Norvnl, Nerina Ferrei 
ra en F'itz lUol'l('y. Cyrano de Ber 
gerac j 'n geskfedkundige Franse 
rlguur uit di 17do eeu, Hy was 'n 
skrvwer en dramaturg, en in sy 
funtasief 001' reise na dle maan en 
die Ron het hy die men e en die 
mautsk plike in teltlnas van sy 
tyd g(' atielseer, Sy bly pel LE p~ 
DANT JOU", en die trngedie LA 
MONT D' AGRIPPINE word van 
dug nog a merkwaardige bydraes 
tot die Frnnse Ietterkunde erken. 
Do Bergerae was ook 'n groot 
minnaar, vrydenker en sold a at, en 
hy wa bero .md om y vaardlg 
held in tweege -egte, Sy mel'S ult 

vatting van 'n "Theatre of Cruel- staande 1 enmerk was cgter sy ge 
ty": die genadelose, skokkende weldige neus, wat later Iegenda 
uitbeelding van die filosofie van ries geword het en as Inspirasie 
Sade, Die tit 1 be rei ons reeds op vir (lie Punch-figuur gedlen het. 
'n onheerlike verrassing VOOl': Bostand e verwerking van die 
lUll rat/ ade - "the per ecution Cyrano de Bergerac-geskiedenis is 
and a a, ination of Marat s die mees bcrOClmle voorbceld van 
pcrformcd by the inmates of the sy poetic. e, romantic. e dramas. 
a ylum At Charenton under the Die gcestigc a\'ontur van (lic 
direction of the Marquis de Sade". pirer nde digtt'r-minnanr De Ber 
Die reeks dramatiese skok-tegni _ gernc het die kleUJ'voUe en op 
k wat in die toncelstuk aange- windeml bowind v n Loui III 
w nd word, is daarop berck 'n om n gt rgl'ond. 

Die ton Istuk Witt . k r die druk van die pcrsoonlike dilem 
grootste belangst lUng gaande ma: 
rna It, omdat dit na 'n vuurdoop 
VI n pol mi It as con van die be 
langrtk» .c gebeurtentss in die 
Afrilta nse tcneell 1mI'! uitstn 11, en 
omdat eli opvoerlng die erste 
groot eksperim nt is van ons nu 
w Dramam nse na die tentati '- 

veraigtige hant ring vall Ra- 
so ~ tel', is Dlo Plulmsnad 

WI i Vcr. Die r gie word b her 
tig dour ia Olivler, en die spelert 
Is B bs Lale r, Pletr r Br den 
kamp, Fr d 10 I oux, Gerhard "111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

oux, 'I'om Smith en student van 
lie Depart m nt van 01' im . 
DI. Plutmsr d Wnni V.'r hot 

di Tw ed Vryh tdsoorlog as ag 
torgroud, n d! kernvr ag wat 
gOB I word, en wat die d ama 
H s h nd ling ontk ten, is: Wnl 
is 'n yolk? 01 kunst naar w l r ,1»,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

om hom by'n ensydlgc verhe r- aarde, d t hy nooit bo-oor hul 
lilting van sy volk neor t(' 10; hy grnfte durf oorg C nie. 
wll ilk ding van God in sy ci. 
reg tIn, en hy wil ook sy yolk 
Sf> gewete W' s, Die r Iatiewe 
waard van die 1> grip "vollt" word 
fluid li1 n m t versklllende ka 
rnkt t. Ill~t oortuiging v rSkil 
lendo at ndpunL stel, en die stuk 
bring 'n mens storl{ onder of in- 

op die verhoog vertoon kan word 
nfe en sy lewer ook (dikwels 11'0- 
ni se) kommentaar op wat go 
beur het. Haar vertelling word 
aang vul dour proj ksies, d.i. 
fotobeeld van sleut lfigure. Dis 
asof die gehoor saam met haar 
deur 'n vergeelde ou album blaai. 
Ander b langrike ro11e is die 

van genl. Cronje, genl, De W ct 
en Grootvader Visser. Daar is ook 
'u 1'01 wat herinner aan Shake 
speare se sg. "Comic relief", n1. 
die van Ruit r, pres. Steyn se ag 
terryer. 

Ole Dryden Society, 'n be 
drywig stel dramastudente wat 
in hulle ei "w irkswtnkel" aan 
di Univcrsit it van Cambridge 
drie tot vier ksp irlmentele to 
neelopvo rings per [aar berei, en 
wat r eds in Oos- en Wes-Duits 
land, Rusland, Skandlnawle n 
Tjeggos!ovakye opgetre het, voer 
vanaand die sg, "dark comedy" 

11' w 11 tbat end well van 
Shak speare op. Hierdic blyspel 
word selde op die planke g bring, 
omdat Shakespeare die t kiJ klaar 
blyklik verwaarloos en sonder 
die gebruiklike sorg en gevoelig 
heid geskryf het, maar as mens 
like studie vorm dit tog 'n boei 
ende ontwikkeling op sy vl'oee 
romantiese komedies. Die dialoog 
impliscer dlkw Is indringende, 
ironiese s lis skerp slniese lwm 
mentaRr op menslik g .drag. Die 

.Dio mens is ill blindheid ge 
vanue 
TiJll een alleen: 
«ie df(j)l'crc in sy dopperlwid 
die I)((JI{16 in sy Vrf'C8." 

1 le s ntrale figuur is pres. 
St yn. Hy ondergaan 'n hewige 
g moedstryd maar wcet uiteinde 
lik dat hy d ur r n cd gebind is 
aan die doole krygers onder die 

Die bindend element in die 
drama, waarin daar uit die aard 
van die sto h clwat spronge in 
die tyd voorkorn, is 'n ou V rt lst r 
m bs Lalt r). Sy bel' i dl ge 
hoor voor op ton Ie wat gaan 
volg; sy vertel gede It swat nle 

BESPAA'R! 
Studente en Persone llede wat nou Inteken op die tyd 

skrifte Time en Life, kan dit teen die volgende verla gde 
tariewe doen. 

STUDENTE 
Time - 1 jaar (52 uitgawes): R4.50; 27 weke: R2.35 
Life - 1 jaar (26 uitgawes): R2.05 

PERSONEEL 
Time - 1 jaar: R6.25 
Life - 1 jaar: R2.90 

Vermeld die jaar wao.rin u gra ueer en stuur u naam, 
adres en intekengelde aan: Mnr. Geoffrey Katz, Le Sueurlaan 
31, Seepunt, Kaapstad. 

"I know 1 70ve in vain, 8t, ive 
agaillst hopo.: 

"t b, lhi captiou 
tenible iCim 
1 still puur in the 'W(JtN,~ 
mil love!' 

,,ReligiO'lUJ in min J ror, 
adore 
'l'hc j~un, tllftt loo7es 
'wO'I'S11ipp 1', 
But knows of h rn HO '(norc. 

(1 Hi O"l-f09 
211-NJ.fJJ. 

• P .ter Weiss, die skrywcr 
van di tone Istuk 1\f rat/Sada 
w t more and d ur <.lie Dryden 
SOCiety opg vOer word, is e n van 

QU01'''' die m 'kwa rdigst na-oo 10 S 

hoogst Va 
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Sh THE visual arts contribute much to the Arts Festival in the form of three very interesting 
exhibitions by local artists. Although the fiJ'st of these has come and gone, it merit. 

very special mention as having been enjoyed by so many who attended it. I re er, 0 course, 
to the exhibition of Otto Schroder, Professor of the creative artf:J department, 
The xtremely sensitive hand 

ling of his specific medium, pas 
tels, is apparent in both his land 
scapes and portraits. His draw 
ings especially reflect that 
unique atmosphere that is South 
W st. 
"Why SW A ?" "Because there 

nature is undiluted. The vastness 
of the country is inclined to make 
one view one's existence in per 
spective." Prof. Schroder's paint 
ings are ntirely imbued with this 
atmosphere of vastness. 
"Before I start a portrait there 

is a long development phas . So 
when I begin I know exactly how 
I am going to depict the character 
concerned. The r suiting work is 
not only refl ctiv of the sitter, 
but also of my own attitud to 
wards him. A portrait is a point 
of contact between the sitter and 
the artist." 
An interesting aspect of Prof. 

Schroder's work is the surface 
texture of his canvases. 
"A flat surface very quickly 

makes you paint in a 'sweet' 
manner. There is the danger of 
pastels becoming transparent and 
losing body. That is why I rough 
up the canvas. It adds sparkle; 
the most important aspect of pas 
tels is di sparkle." 
The 29th August will see the 

opening of the second exhibition, 
which is without doubt the most 
contravcrsial of the series. Exhi 
biting ar Jochen Berg r, Eber 
hard Dechow, Rolf Streub.r and 
Heribcrt Wirth. 
Jochen B rger came to South 

Africa in 1967, and work d for 
Rupert International as a graphic 

designer until he rctlr d to paint. 
Now, no long r "retired", he is 
lecturing Graphic Design at the 
University. 
Mr. B irger has been developing 

a technique very much his own 
sine coming to South Africa. 
Known as relief painting, the sub 
ject repr sontcd is built up so 
that it acquires actual throe 
dimensionality. 
Most interr sting is his us of 

a subject sequence to depict ac~ 
tion. His subject matter is partly 
abstract, partly r presentational. 
Very evident and appealing is the 
pepp ring of satirical c mm mt on 
society. 

terlals of our times. To me they 
0.1' at least as beautiful as silv 11' 
or gold." 
There is an inter sting interplay 

between Mr. Dechow's j welry 
d signs, and his paintings and 
drawings on xhibition. 
Rolf Streub r is s nior 1 ctur r 

at the arts d partrnont, nd also 
works as a consulting design \1' 
for a South Afrlc n t xtile manu 
facturer. Mr. Str uber will be x 
hibiting t 'tile designs as w 11 as 
paintings. Intel' .stingly enough, 
he d nles any a sthctic conn c 
tlon between th -se two asp cts 
of hts work. 
"My d isig'ns usually r isult; from 

"There is a smile b hind my a collaboration between sp cific - 
paintings; they are meant to be tion. laid down by mark t re 
viewed with a twinkle in the eye." quirem nts, and fashion tr nd .. " 
Eb rhard Dechow has b n lee- His paintings re starkly gr - 

turing metal design at the Unlver- phic in their sen. Itlve us of for 
slty, since coming from Gcrmany mat. There is, however, evidence 
at the beginning of the year. Mr. of the t xtil d si ner's highly 
Dcchow's jewelry d signs ar es- develop d • ns of colour VI Iu s. 
sentially modern, and influenced A v ry interesting aspect or Mr. 
by his love for, and Intensive stu- Streuber's paintings, are th ir 
dy of sculpture, and kinetic art sam wh t po tic titles. For ex 
forms. In his work he mak s use amp), "The Automat _d P t' and 
of strong technical and industrial "The Domesticated Animal Tra 
shapes. This trait is lso evld nt .. gedy", 
in his paintings. Some of his de-" . 
signs consist only of sheets of My .VlCW rs must not expect 
metal, beautifully contorted. my paintings to be r pres nta 
Stones are used solely as points tlonal of their titles: they arc not. 
of colour. A most inter sting as- 'The Automated P t' ixists as such 
p ct of Mr. Dechow's jewelry within th artistic bound ries of 
design is his choice of material. my cosmos ... I like to think of 
H combines sllv r, perspcx, plas- my paintings r ther as ex rclses 
tic and steel, which lends to his in visual communication, than s 
designs a vivacity of contrast. be- art forms. Today th term 'art' 
tween transparent and opaque is conn cted with too many con- 
surfaces. fusing elem nts." 
"Perspex and plastics are ma- I ribert Wirth has b n em- 
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ploy d s a bookbinder by the 
Carnegie Library sin 196. Hi. 
work follows two channela: that 
of binding n iw books, and re 
storing old books. He will ixhlbit 
two ca. s filled with example. of 
his work. Among the S , an in 
credibl xample ore. toration 
work, i. a pag from n old atlas 
which he has cut in two. nly 
th on half is r stored. Also x 
hibit d will b \ f n old Luthcrru 
ibI which Ill' restor d pagr tor 

nd Own I' bound in the 

S l tlon 
gr phs. 

Miss Mort ns is cap tully 111~ 
tcr -stod in "doctor ng" photo 
grapha to produce graphlc 1'1{ cts, 
and b llove t hut there rt 1'( at; 
po: ihlhll<, 01 this medium n 

original mann . 

"It is important that the old 
books hould be 1'l'l'It01' d to 1001 
. th Y did when hat th y wcr 
published, 'I'h y hould los HOt e 
of th ortginal -h rae 1'." 

raphlo doslgn, 

utur ." 

'I w -e dosent aan ons 
s .rvntorfum, Joy van 
(:, praan) n oudcwljn Scholt r 
(orrel) tree die d aropvolgi nd 
Sondag .and in Ii Luther. I ork 
in Hofmeyrst ruat op, Joy v n 
Nlekerk is 'n b kond 
dl, 
tour 

• Op hicrdio ~mme[Jo8telde [oto vcrskYH (1).l.II.r.) Heuu: IIol/i[}cr. 
Olasuie-Albert Ooppen.<:f on Tessa UY8. Hierdic bckcsuie mURici vorm 
dod van clie aroot aanta; inntrwm. nutlo kunstcnaar« 'wnt /St ,linll- 

bosch. in die volgculiG ioek besock, v 1'0 re 

DIE Stellenbosse Kunsfoe 1969 is by ultstek ook 'II fe.~s vir 
die oor. Elf konserte word aangebledr ses van oor ese 

kunstenaars, en die res deur ons ele SteJlenbo se mense, 

Vier van dl konserte is rc -ds 
verby, En watter rvarlng wu. 
dit nie l Paul Kuentz .0 kamcr 
orkes vorlede J ondr rdagaand h l 
dle gehoor an hulln vo t g h U. 
Die trompetspclcr, Adolf ch r 
baum, al ons nie gou et 
nie. 
Op 6 S pt mber hoor ana di 

tweede van di drte klavl nkon 
s te wat d .ur Claude-Albert Cop 
pens, wereldberocmde planls -n 

Musiel{]WIlSI'1 ntortum van I nt, 
a .ng. bled word. oppcns hct op 
U-jarigc ouderdom (in 1950) ret Is 
di oerat p ys an di \ )'USH ·)s 
Kon crvatorium verw rr, Sf!dp t 
(lien h t hy veraklll nde ill tern, • 
slonnle pryse g w n. In Brasilia f 
i. In sp • i Ie took inning ann hom 
gemaak op grond v 11 sy V rtol- 
1 ing v n Brasiltaanse n uslek, y 
is ook komponls en doktor in dl 
regtc, 

radio, 
en hy het ook leeds as SOliR met 
die SAUK- lm ani -ork ,8 opg- 
tre .. 

io Sond gaand 
• trr student _ 

servatorium OPt o.a. 
vatortum-I trykorkes 
Martens. 

I obln All' on (vlool) n T 

dlt; 
dir 



4 Die Matie, Vrydag, 29 Augustus 1969 

Nooi Gehoor 
Vir 

Sendingwerk 
D -1 ON BURGER, Dag 

breek, skryf: 
Op die onlangse mon 

stervergadering waar on 
der andere die kontak .. 
mosie aanvaar is, het baie 
sprekers tydens die bespre 
king van hierdie mosie 
heel maklik gepraat oor 
hristelike waardes en 

goeie menseverhoudinge 
en dit is telkens luid toege 
juig deur die grootste deel 
van die gehoor. 

ndin w rk 
Watter geweldige bevorde 

ring van Ohrl telike waardes en 
men. everhoudinge sou dit Die 
me bring a A L hterdle per 
sone maar net in die toekoms 
hull gewig net so veel wou 
ingool by die CSV e Sondag 
ogg nd- endingwerkak ie nlet 

BASHFUL BELLES' 
LETTER 

ANSWERED 
TWO X-J.K.-ITES, 
tell nbosch, write: 
W'e w re for three year eo 

lib bltants 0 I:: t. Mary's Hall, 
hode Unlver tty, but having 
rae d the portal of the Stel 

Ienbosch Education acuIty for 
tile last lx month , we feel we 
are equipped to appeal to you 
to publish tId lett r in reply 
to the "Ba hful Belle" 
(1 .. 8-1969). 
The way in which you so in 

advcrtantly ( ?) addressed 
their Matte is not as misleading 
as they would have us believe. 
Of t 1e three hou.ses which com 
prise St. Mary's Hall, Phelps 
is without any doubt th most 
"common". What is a grave 
mistal{e on your part is the 
fact that a newspaper destined 
or the whole of St. Mary's 
Hall should b addlessed to 
Ph lps at all! !! 
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SITUASIE HIER GLO FIASKO 

Kritiek Op 
Die 

Maties 
Perdeby 

In 

OUD-MATIE, Pretoria, skryf: 
As 'n volbloed-Matie hier in Tukkieland van 

jaar kan ek net eenvoudig nie anders as om artikels 
soos o.a. die meegaande onder u aandag te bring nie. 
Verstaan my goed: ek is geen nuusaandraer nie, maar 
s6 lojaal teenoor Matieland as wat maar kan kom . 
en daarom grief hierdie dinge my. 

Sendingweekplakkoat Sederf 

ONGELOWIGE ELEMENT 
IN ONS MIDDE 

NIE VERLICi EN VERKRAMP 
S008 in dil~ ufg('lop (weke) van butte toegesak is op die 

" 8tcllenbo se tudente-dehat 001' kontak en kakellng met 
die Wes-lbnphmd ~ Kl(mrJingstud('nt«~ i elntlik belaglik," Met 
hlerdle woorde van die rubrlekskrywer Dawie (DIE BURGER, 
16 ug.) wil ens volmondlg aamstem, Maar ook daaraan too 
VMg: vir (lie ennodlge bohaa! 001' 'n suiwer studente-aangeleent 
held, was juis die koerante, DIE BURG ",R Inkluis, grotendeels 
veran twoordellk, 

Die student i-unle van Stellenbosch moos (lie afgelope paar 
weke verb as teeslen hoedat die kontakkwe sic as 't warc deur 
die koerante ult Y hande gene em en opgeblaas word tot 'n lands 
wye polltleke geskllpunt, Deur 'n stortvloed van berigte en 
woordryke kommentaar Is (lie kampus van ons univcrsiteit ver 
lief tot naslonale arena vir (lie delika.te Klcurlingpolitiek van ons 
Iand, 

Man,r hoe vlelend vir (lie tudcnte-unic dle "ewlg nan die 
kontakkwes Ie tocgeh::en, ook 1 aanvnnklik "ely){ bet, algou bet 
dit cerder 'n Jus , 'n bate g blvk to woes. Dit bet naamllk 
d~urgeskemer dat di eorvleedlge publl itelt nle ose r spruit 
uit welwlllendhetd teenoor Stellenbo eh nie, man eerden uit 'n 
b( gcut om polltlo munt uit '0 net Iige sltuasle t< slaan, Die 
studente-unle het aft 't ware die I)celbal in 'n pelltleke spel 
gl~wor(l. JCn In (lit! proses bet ook (lie naam van (lie Universifuit 
van Stellenboseh in dh~ "('(lr ng g ,kom. In verst Illende koerante 
i y tudenterand In ]'('(leliJ< kwets mde terme gekam as geheel 
en 1 onge 1 lk vi sy ta k, is din tudente-unle II onverantwoor 
deUlc bestemnel en di(~ rigting waarln die Universifuit van Stel 
Ienbosch lmweeg a afwykend n velksvreemd voorgcstel. Geen 
wonder (111,t Icero ou ,rs re d te kenne a-~g e het dat hulle 
noolt hu1h Ilnd('rfl 1111. die UlliverstU'lt van ~ tell(,)lboscb ul tuur 
nil'. 

Nie aileen Jlf~t kOf'rallu~ oOJ'mati woe I'n sluuleUlm prominensie 
lUlIl d((, 1 ontullewessie vm·leml }lie, maar het 11011 ook III hulle 
heriggcwing nie reg laat gmfldctl u ,n die buiflige ltuasie in clie 
·tud I t(~lewe Vltll 'u'UenboFich 111e. Ttl oordeel a n koe antberig 
W ht·t die gan8t~ Htlldenh'l'n.a.(lsverldcsing slears gNlraai om slea- 
1 ding met Wes-Knap. Die l{amllf11 i(~ vir di, tudenterua(lsve 
Idoslng, 1 oot{ die nUlltverlco (' tudent~rua(I, j onder verwyl 
in twm, wat rd(Jct., ICroepics ing ,(Ieol. 111. cU6 wat vir kakeling 
I (II (116 w t gehep,1 en al daarte ,n Is. Ten elmle salce vir bulle 
el t verg('mutdik, I dio llllutverl{08C studentcraa<l Icde wat 

HURm 'n vcrklf1\Hh gsmnnite and rtelmn het, 8 (Ue pro-grocp l)e- 
tf~ml) 1 en .tk and('r I( (Ie teUu'lls as die unti-slcakelingsgroep; 
(lit t .• v. die felt dat meer a ('('n van Ia.a. genocmde a-roep vir 
gnlcw$ ,lill ,erdu Iml{ellnlt m(~t Wes-K pl. En om nan (Ut aUo 
meer sl OU P 1 te verlcon, I ten lotte fll p.]" cliche , verJig cn 
vt~rln·aml), u. hetiteJing vir die twoo groepe ingevoer. 

Dit bet nodi" g{~wor(l dat die tlldentc van Stellcnbosch teen 
bierdie hantcrin.r van 11Ullo ake protcHteer. Daat·om wU ons aan 
(lie I 0 rf ute e dut on a stm]OtltB rue I) ,reltl i om willoo by 
die landspoliti 1 inge l,ep to wor(l ,n dio peclbal van Pllrly 
politi('I{o g O(~lm tf~ W(\l' tlt.~. Dnnrom vra on : moet a 8 bUef nic 
on bUtluiit 0 gewddig ernstig opncem ni en gun ons die voor 
t~ om WI I rUle tud('uto te weeH, om as jongmeuso wat n 't 
warel nog 01. ptul i , m nlngs vrye1il{ wi 8( 1 n in on entoe- 
is fUn« heslufte tt, 11(~Cm wnt on Jat'r moontllJ weer sal herroep. 

(' r lIog: on w()icr om d(,ur wie oo}, I ingul el te word 
In sog. nil. In(l verllgt<1 NI vc ) r1 mpte groepe. Vir eer pas 80 
'II tr 1 1., Iml(,Ungsistf'Nl n t n H hy ontwlllu'lende tutlellte 
n •• VeJ'1 gin Tcr)(rnmp '1 .hl ]'hy term wa.t Iud to vc I veral 
gtmten. nd gf~hrunc word, wat glnd to veel skada In die poUtfeke 
lew" V ,11 Sujd- frih:n, rut 19('rig het, om 1I0g cnh{o b" taan reg 
to be. On suI uie toclaat dd ons as st11d ,nto van m(~ko r ver- 
vrfwrnd ranlc a.g.v. J(cvaurlUm ettl ,tt ·ring eu emosionelc vor 
dogmllc ry nt • 

Dit 1M (lle tanl wnt dl studente van SteUenbosch a.ltyd.ln 
suI e Itna les mo ,t I),r(·cle. Nooit mag dio st\l(lenf.e-uni toeJaat 
(lat (Ie oort vel' 19('menings on nd(~Ungs waara n )[oennte 
11 dlo dl)\:w 18 lrulflilt ma tIc, )Om ' n J,oer brillit nio. Swllen 
bo oJ mo('t (lj tm1 nt<,dorp bly wat ( it nog altyd WI s, die l)]e) 
\Va. r 'u nU-JJ nag In die von sin van die \Voord stu(lent lean 
w( es, wa I"n men (1tmr vrye m ,ningswisse1ing been tot 'n meer 
fit bit· Ie lew,>,n nitl yl 1 an l{om, w ar lew m lange vriend lcaPlJO 
go luU word wat aUo tn('nin svcl"slcil oorleoopcl, waar 'n g(~ ol1(le 
);t Joof h.w(~ uit.gehou Nl us fondam(mt vir die h. Je l(~we nt~erg Ie 
Imn word. Hit 1. die wens vnn die uittl'Cdonde boofrcdaJ b~ur van 
DIll: M "rn~ vir (lio Matics in. (lie j 1'0 wat voorr. 

TH. BADEN HORST, Eendrag, skryf: 
Die Vrydag voor die Sendingweek stap ek verby 

die Kennisgewingbord in die portaal van die Wilcocks 
gebou. 'n Paar manne staan en giggel effens voor 'n 
liggroen kennisgewing, naam1ik die wat die genoemde 
week aankondig. Wat bulle so snaaks vind, is dat elk 
van die sprekers 'n instrument bespeel. Prof. Kolie 
met sy saksofoon is een van die soliste. Belangstellen 
des kan 'n sekere persoon by sy kosbuis kontak. 

Ek kan my beswaarlik een 
"Perdeby" voorstel waar niks 
oor die Maties gerep word Die 
en wat meer is, is dat alles ge 
woonlik so negatief gekleurd 
is. Dat dit nou maar eenmaal 
so m6et wees, is seker maar te 
aanvaar, maar een ding hoop 
ek van harte: en dit is dat 
Matie. in Oktober sommer 
gate deur Tuks gaan hardloop, 
indien "praktiese bewyse" soos 
dit nodig is. 

Wil r aksie sien 
Ingeslote vind u 'n artikel 

soos dit in "Die Perdeby" van 
15 Augustus hier verskyn het, 
waarop ek graag reaksie sou 
wou sien. 

(Die artikel waarna in die brie/ 
»erwus word, is die hoo/artikel 
van Die Perdeby, 15 Augustus 
1969. Onder die opskri/ "J a en 
Nee Btellenbosch.t" word die on 
langse gebenre op Stellenb08ch 
krities beoordeet. '11, Paar aanha 
lings "tit die aruke: l1d: "Ons het 
hier to do en met 'n SR wat heel 
temol uit voeling 18 met die stu 
dente:" En 'n paar reels verder: 
"By die studeuie self lean 011.8 
ook n ie jll-is iets leer nie - 1mlle 
11 et ook nik.'l om oor ooed te voel 
nie=-behalsoe miskien dte twy/el 
agtige genoegdoening dat hulle 
die persone wat HULLESELF 
daargestel het noaeens 'n punt 
kon wys. 
Wanneer studente se goeie oor- 

Ek beskou dit as 'n geval 
van ongeJukkige noodsaaklik 
held om te skryf. Dat die plak 
kaat doelbewus beder is, ell die 
idee daar gter dus botwyfel 
word, maak seer. Oat d ar 
neutraal o. ligsinnlg daarna 
gekyk word, sonder om die 
idee regmatig in hulle denk .. 
veld te plaas, is ook te betreur. 

Ong lowig 
Dat hierdie ongelowige ele 

ment aan ons universitett egter 
hierdeur hul teenkanting van 
die saak tot uitdrukking bring, 
is egter weU{om. N ou weet ons 
dat hierdie element ollgetwy· 
eld in ons midde i en hereld 

dcel in die vcrkiesing van hull~ 
vcrtcenwoordigende (f) studente 
mad nie bo alle twy/el staan nie, 
mag daar seker ook getwy/el 
word aan hulle goeie oordeel in 
hierdie veel verreikender saak:" 
Ten slotte: "Wanneer ern.s en 

vcrantwoordelikheid eater ont 
breck kry on8 situasies 800S die 
op Stellenbosoh: Dat 80 'n goed 
bedoelde saak op so 'n. fiasko 1l-it 
aeloop het, moet miskien aan die 
deure van soioe; lvulle SE ae hulle 
etudente geM word." 

Ongelooflike gemak 
Dat die oeagte ,"lkrywer van die 

hooiartikel die 'reg het om oor 
die Maties te skrywe, sou, niemand 
betwy/eZ nie. Met "Oud-Matie" 
wil ons eater vra of sulke vlym 
ekerpe kritiek dew' 'n buitestaam 
der wat die situasie op StelZen 
bosch hooqstens deur middel van 
tweedehandse persberigte kan ken, 
inderdaad regverdig en. verant 
'Iooordelik is. Die skrywer open 
baar hier In a/keu,renswaardige 
tendens 'I{,at telken» gedtl-rende 
die a/gclopc paar woke by koe 
rante opgemerk is. Dit is 16aam 
lik die tendens om sender gT(Jn 
dige kcnnis van die huidige St1l- 
denteteioe op Btellenboeoh, met 
groot stelligheid die optrede van 
sekere of al die Maties af te wys 
en met 'n byna onoelooflike ge 
mak ,,'Watm·digte" {}roeperinge van 
bv. uerluttes en vork;·amptcs op 
die Akker te maak, - Red. D.M.) 

is om klenr tc beken. 

Roep so iets nie die Christ n 
op om kragdadiglik sy staan 
plek in te neem nie? Moet die 
skeidslyn tussen tokkelok en 
nie-tokkelok nie maar liewer 
verskuif word om sigbaar te 
vertoon tussen Christen en 
nie-Christen nie? Tog moet 
ons onthou om een oorblywen 
de ecnheidsfaktor in gedagte 
te hou, naamlik ons Matieskap, 
sodat ons steeds in staat sal 
wees om menslikheidshalwe 
met mekaar in gesprek te tree. 
So kan ons die Waarheid wat 
Hom nie laat vind nie, maar 
self vind, alleen dien. 
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OPGEDRA AAN: 
Prof. en meu. H. B. Thorn 



AAN die einde van die jaar Ie die Rektor van die 
Universiteit van Stellenbosch, prof. H. B. Thom, 

na In dienstermyn van sestien jaar sy amp neer. 
Om uitdrukking te gee een die waardering van die 
studente vir sy reuse-bydrae tot ons Universiteit, 
het die redaksie van DIE MATIE dit goedgedink om 
hierdie spesia/e by/aag een hom en sy vrou op te 
dra. 

Afgesien van boodskappe deur die SR-voor 
sitter, Pieter van Huyssteen en prof. Thom self, word 
in die by/aag verskeie aspekte van prof. Thom se 
vee/sydige loopbaan belig. Ten einde nader kennis te 
maak met ons aftredende Rektorspaar, het DIE 
MATIE ' n persoonlike onderhoud met hulle gaan voer 
aan hul woning "Die Kruin", In Skriftelike berig van 
die besoek word ook in die by/aag weergegee. 

ETIENNE DE VILLIERS 
(Hoofredakteur) 

STUDENTERAADSVOORSITT R 
RIG 
AFSKEIDSBOODSKAP 
NAMENS STUDENTE 

O NS wat tans studente is, en wat dr. Thom maar 'n jaar of meer ken, kan 
slegs 'n beperkte idee kry van wat ons rektor deur 16 jaar vir Stellenbosch 

gedoen het. Gaan ons egter terug op die pad wat dr. Thom as rektor gevolg 
het, dan sien ons dat dit ryk aan verdienstelikhede is. 

Die amp "rektor" is dikwels niks 
meer as 'n skyf vir allerlei vorms 
van kritiek nie. As mens egter in ge 
dagte hou dat dit maar net 'n "mens" 
is wat die amp beklee - en nie 'n 
superwese met geen foute nie - dan 
bestaan daar geen twyfel dat dr. 
Thom as 'n hooggeagte en uiters suk 
sesvolle rektor in SA onthou sal 
word nie. 

Teenoor Matieland en sy studente 
het die rektor te aile tye die grootste 
lojalltelt betoon. Wanneer daar getug 
moes word, was dit in belang van ons 
Alma Mater; wanneer aanvalle van 
kritiek teen Stellenbosch en sy stu 
dente geloods is, was dit die rektor 
wat die eerste was om te verdedig 
- selfs deur verklarings in die pers. 
By studentegeleenthede 8008 Karnaval en 

Intervarslty, het ons altyd die vrlendellke 

wense van die rektor in ons "g leentheld • 
blaale" kon plaas. 

Waar dr. Thom nou sy amp neerle, 
en ons terugkyk na wat hy alles as 
rektor verrig het. dan staan dlt bo 
enige twyfel dat studente nog lank 
die vrugte gaan pluk van sy onver 
moeide ywer om van die untversrtert 
'n sukses te maak. Mag die Here hom 
verder gebruik in Sy diens en mag 
die meetsnoere vir hom op lieflike 
plekke val 
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VORENTOE 
N 

T RUG 
Prof. H. B. Thorn 

E K kyk terug. En dit pas my, want my uittreetyd nader. 

Sedert 1924 is ek aan die Universiteit van Stellenbosch verbonde: Student, 1924-1930; Lektor, 1931- 
1935; Senior Lektor, 1936; Professor, 1937-1953; Rektor, 1954-1969. - .Akadernles" heeltemal iets (ver 
geef my as dit klink na spog, maar ek kan seker nou maar 'n bietjie); maar "histories" ook nie te versmaai 
nie, en hiermee sal ek seker darem ook 'n klompie bygrypende bewonderaars op Stellenbosch wen! 

'n Geweldige ontwikkeling van die Universiteit ontvou hom voor ons oog: 
baie nuwe studierigtinge het bygekom, en die studentetal het - veral in die 
afgelope dekade - enorm gegroei, en die Universiteit het 'n veel groter 
krag In die geestelike en die ekonomiese lewe van Suid-Afrlka geword. Ons 
Is dankbaar. Ons verhef ons nie In eiewaan nie, maar ons is dankbaar mdat 
die geleentheid ons gegun is - en nog gegun word - om ons ele volk, en 
inderdaad ons hele land en al sy mense, so ruimskoots te dien. So 'n geleent 
heid i 'n voorreg; hy wat dit nie met albei hande aangryp nie, maak hom aan 
pligsversuim skuldig. 

• OndC1': Prof. J. N. d vuuc-» 
saam met ilie «[tredende reklor, prof. 
H. B. T'liom, tudcn« ,'1y eersie besoek 
(1(L1l ((if' AdrniniMrasiegebo1! J1U SY 

wtn.'1telling a« Jluwe rektor VlIll di(' 
Unioer . ..,itrit Stcllcnboscb, 
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Maar dit kom nie sommer alles 
vanself nie. En hieroor hoef 'n mens 
jou nie te verbaas nie. Want daar 
is in die lewe niks wat werklik die 
moeite werd is, wat sommer vanself 
kom rue. Vir die dinamiese groei van 
ons Universiteit moes daar harr' ge 
werk word: sorgvuldige, langdurige 
beplanning was nodtq: moeitevol en 
volhardend moes fondse gevind 
word; versigtig en geduldig moes me 
ningsverskille en teenstand uit die 
weg geruim word; doelgerig en koers 
vas moes die eerste wankelskredes 
van nuwe dinge opgevolg word; on 
verdrote en manmoedig moes ook te 
leurstellings te bowe gekom word. 
So is daar gewerk, hard gewerk, so 
dat Stellenbosch, naas by. onderwy 
sers, staatsamptenare, skrywers, ad 
vokate en prokureurs, ook by. sake 
leiers, ingenieurs, bosboukundiges, 
kernfisici, geneeshere en rnilltere 
leiers kon lewer. En so word daar 
tans ook hard gewerk, sodat Stellen 
bosch binne afsienbare tyd ook sy 
eerste tandheelkundiges sal kan op 
lewer. Oit IS groot dinge hierdie. Die 
welslae wat behaal is, vervul ons met 
dankbaarheid; die arbeid en moeite 
en kwellings is dubbel en dwars be 
loon. 

Ek kyk terug - veral gedurende 
die jare van my rektorskap - op 'n 



• RC(J8: Die »ise-kunselicr, dr, J. S. 
Gericke, oud-premier, dr. H. F. Vcr 
woerd c'n prof. Thoy),/' in gcselligc 
11.tim tyde/IN dic grade.plegtighcid 

1964. 

tydperk van belangwekkende, stimu 
lerende samewerking met die studen 
tegemeenskap en meer bepaald die 
studenteleiers. Toe ek die rektorskap 
aanvaar het, het ons 'n stormagtige 
tyd belewe: 'n groep studente het in 
heftige verset teen die universiteits 
owerheid gekom en daar moes, ter 
wille van die goeie naam van ons 
Universiteit, ferm en beslis opgetree 
word. Dit was 'n pynlike taak, maar 
ons het dit met beslistheid uitgevoer, 
en, wat 'n vernederende, blywende 
knou vir ons Universiteit kon gewees 
het, het 'n verbygaande insident ge 
word waaruit ons almal - universi 
teitsowerheid, studente-owerheid, do 
sente en studente - lesse van on 
skatbare waarde geleer het. Met op 
regte waardering dink ek terug aan 
die spontane wallewende, positiewe 
samewerking wat ek in die moeilike 
tyd van ons studenteleiers en die 
oorgrote meerderheid van ons stu 
dente ontvang het. 
Ek kan nle nalaat nle om met dlepe 

dankbaarheid te beklemtoon die hartllke ge 
slndheld en wel-oorwol! medewerklng wat 
ek In die jongste paar [aar van stu dente 
kant genlet het. Ons het groot dlnge saam 
gedoen - bv. In verband met die gees en 
dlsslpline van ons studentegemeenskap, die 
skepplng van studle- en sportfaslIItelte vir 
ons studente - en ons Is tans beslg om 
ander grootse planne hulle finale beslag te 
gee, soos die langverwagte Studentesen 
trum en die Langenhoven-gedenksaal. Olt 
Is betekenlsvolle dlnge; en daar Is by bale 
'n groot mate van ongeduld omdat hlerdle 
twee prolekte nog nle ten ullvoer gebrlng 
Is nie. 

Ek kan dit verstaan, en ek neem 
die ongeduldiges ook nie kwalik nie. 
Immers, hulle is ongeduldig oor goeie 
sake. Maar dit moet ons weet: met 
hierdie langgekoesterde idea Ie kan 
ons rue, en mag ons nie, halsoorkop 
te werk gaan nie. Geskikte persele is 
in hierdie verband 'n eerste vereiste 
en, soos bekend is, het ons In paar 
jaar lank vrugteloos met ons Stads 
raad hleroor onderhandel. Eindelik 
moes ons op ete kragte en eie per 
sele terugval, en ons het 'n oplossing 
gevind wat goed behoort te beant 
woord, al eis dit ook groot offers 
van die Universiteit wat sy beskikbare 
persele aangaan. Maar ons weet nou 
wat ons wil doen; ons weet wat ons 
kan doen en ons weet ook dat 
ons dit gaan doen. 

Laat ek dit baie duidellk stel- ek 
waardeer opregte belangstelling en 
hartlike samewerking van die stu 
dente ten seerste, maar dit beteken 
nog glad nie dat ek verwag dat aile 

studente in alles presies soos ek 
moet dink, en dat daar nooit menmgs 
verskil moet wees nie. As dit moes 
gebeur, sou dit seker gawe disstpllne 
wees, maar terselfdertyd dtastpltne 
van die grafl En ek glo stellig dat 
ons teen 'n stagnante dissipline van 
die graf moet waak, net soos ons 
teen onverantwoordelike bandeloos 
heid waak. Ons moet egter altyd 
voldoen aan een groot. noodsaaklike 
voorwaarde, nl, dat dit ons waarllk 
erns sal wees met die hoogste be 
lange van ons Unlversttett, en met die 
hoogste idea Ie van ons volk en ons 
land soos dlt in ons Untverstteit ult 
drukking vind. 

Maar ek kyk ook vor nto. En ens ino t 
almal ook vorentoe kyk. Want - 00 
leopold von Ranke, pool-ster van die negen 
tlende-eeuse Dultse geskledskrywlng 9 
het - enlgiets wat tot stll t nd 9 kom h t, 
enlgl t w t nle bewe 9 n gro I ni , Is 

• Ond r: Die .'Jtudcnt muui 'uil' die 
t ornutn 196"1 68 UJ bcsoek a/1m dio 
rcktor m die Admi)/i.-.fta8i(JU '(JOlt, 
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VORENTOE 
EN 
TERUG 

gedoem tot die dood. Olt Is 'n treffende 
waarheld, en dlt geld Insonderheld vir die 
dlnge van die gees, die dinge wat per slot 
van rekenlng van veel groter en blywender 
betekenls Is as die konkrete dlnge wat ons 
om ons heen met die oog kan sien en met 
die hand kan tas. 

Stellenbosch sal in die toekoms - 
net soos In die verlede - doelgerig 
te, dinamiese groei moet he. Hiertoe 
sal elkeen gewilliglik sy deel moet by 
dra: universiteitsowerheid en dosente, 
studente-owerheid en studente. Ook 
in die toekoms sal dit nro vanself kom 
nie; daar sal hard gewerk moet word, 
en elkeen sal bereid moet wees om 
sy besondere deel van die verant 
woordelikheid te dra. 

Stellenbosch Ie geografies naby die 
suidpunt van ons uitgestrekte Repu 
bliek, en vir die oppervlakkige waar 
nemer mag dit Iyk of ons in 'n sekere 
mate geisoleerd van die res van ons 
lend Ie. Maar daar Is vandag nie 
meer so iets soos rsolaste nte, veral 
nie geestelike isolasie nle. Immers, 
wie sal beweer dat Londen, wat in 
die Britse Eilande ver suld-oos Ie, 
geisoleerd is van die Britse volk? 
of Ottawa van Kanada? of Stockholm 
van Swede? of Lissabon van Portu 
gal? 

Stellenbosch sal in die toekoms nog 
steeds reg in die middel van ons 
nasionale lewe, veral die Afrikaner 
volkslewe, moet leef en werk. 
Trouens, In die toekoms gaan dit selfs 
nog meer as in die verlede moontlik 
wees, went verkeerswee en verkeers 
middele en nuusmedia Is besig om in 
ons eie land, soos inderdaad oor die 
he Ie wereld, isolasie - by name gees 
telike isolasie - te vernietig. 

Ons sal egter bale go d moet ont 
hou dat die nuwe Suid-Afrika, wat 

• Bo: Prof. Thom verioelkom. die 
huMige Staatspresident, mnr. J. J. 
Fouche, op Stellenbosoti by geleent 
heid vetn die amptelike ingebruik 
neming van die Woordeboek vir die 

Afrikaa.mw Taal (W AT). 

veral met die Republiek van Suld 
Afrika ontstaan het, nie meer die Suid 
Afrika van vroeer is nie. Dit sal nle 
vir ons baat om te maak asof mas 
sale stralerlugverkeer nie bestaan 
nie, asof wereldradiodienste, wereld 
wye televisiedienste, wereldwye 
spioenasienetwerke, georganiseerde 
Internasionale aanvalle op ons land, 
infiltrasie in die binnekrlnge van Afri 
kaners en Engelssprekende Suid 
Afrikaners, en die opkoms van volk 
ryke nie-blanke state op ons ele kon 
tinent en elders, nie werklikheld ge 
word het nie. Ons sal hierdie dinge 
as harde feite onder die oe moet 
sien; as ons dit nie doen nie, sal 
ons in In volslae valse waan van vel- 
,,////////////////////////////////////////////////////~ 

• Onder: Drr. Verwoe?'d, Gericke 
en Thom verkeer 'in gesprek tydens 
die laaste Intervarsity uiat dr. H. F. 
Verwoerd op Ooetzen bu,rg bygewoon 

het. 

ligheid verkeer, en miskien self die 
voorspel tot ons ele ondergang be 
werk - onnosel soos die volstruis 
wat sy kop onder die sand steek en 
hom veilig ag, omdat hy nie sien wat 
om hom aangaan niel 

Daar is vir ons maar net sen weg 
om te volg. Ons sal onwrikbaar vas 
moet bly staan op die beproefde be 
ginsels van ons geskiedenis: ons 
godsdiens, ons demokratiese be 
stuurstelsel, ons waardering van die 
onderwys, ons respek vir wet en 
orde, ons liefde vir ons volk en vader 
land en taal. Maar ons sal met ver 
anderende tye en omstandighede 
moet rekening hou, ens sal wee moet 
vind om te verseker dat rus en vrede 
en orde onder mense van verskillen 
de tale en kleure bestaanbaar sal 
wees. As ons dit nie regkry nie - 
en laat dear geen twyfel oor wees 
nie - salons as burgers van Suid 
Afrika misluk het, want Suid-Afrika 
is nou eenmaal In veeltalige, veelras 
sige land, en hierdie feit moet elkeen 
van ons vandag aanvaar. Ons sal 
moet regkry wat In geleerde skrywer 
van Calvyn gese het: As reformator 
het hy die meeste ontwikkeling ge 
toon, maar die minste verandering. 
Ole Unlversltelt van Stellenbosch sal moet 

help om die manne en die vroue vir on 
land van die toekoms te lewer: manne en 
vroue met In skerp, ontwikkelde verstand, 
maar ook manne en vroue van karakter; 
manne en vroue wat vir hulleself kan dink 
en tot die waarheld kan deurdrlng, maar 
ook manne en vroue wat kon onderskel 
tussen die 90ele en die kwade, en op wie 
Suld-Afrlka kan reken om end-uit hulle pllg 
te doen. 

Ek dank Die Matie vir die ruimte 
wat aan my gegun is. As iemand 
wat jarelank self student op Stell en 
bosch was, en ook 'n dosent en as 
Rektor, het ek die studente van Stel 
lenbosch goed leer ken. Ek het volle 
vertroue in hulle. - Kyk terug, let op 
waar u vandaan kom; kyk vorentoe, 
en u sal beter verstaan waarheen u 
gaan. 



M y kennis van dr. Thom strek oor 
'n peri ode van "38 jaar. Gedu 

rende hierdie lang tydperk het ek 
hom nie een keer met 'n onge 
skeerde gesig kon betrap nie. En 
dlt se nogal veel as in gedagte 
gehou word dat ons 'n keer of wat 
saam by die see vakansie gehou 
en visgevang het! 

As ek terugdink aan die 16 jaar wat 
ons twee intiem saamgewerk het, 
dan is daar twee woorde wat on 
middellik in my gedagte na vore 
dring, nl. netheid en korrektheid. 
Sy persoon, sy optrede, sy woord 
keuse, sy kantoor (en lessenaarl), 
sy onthale, sy privaat gesprekke en 
onderhoude - in alles die gedis 
siplineerde mens wat aan homself 
en aan sy werk die hoogste eise 
gestel het. 

Mense met so 'n perfeksionistiese in 
slag is in die reel nie maklik om 
mee oor die weg te kom nie. Prof. 
Thom is een van die uitsonderlnge 
onder hierdie groep. Sy openheid 
en verdraagsaamheid het van hom 
'n genaakbare mens en 'n lojale 
vriend gemaak. Ek kon langs hom 
op die visserskuit sit en nog tuis 
en gemaklik voel, al het ek daardie 
oggend self nie geskeer nie. 

Praat van lojale vriend! Ek wonder 
of die Universiteit van Stellenbosch 
in sy lang geskiedenis ooit 'n 10- 
jaler vriend en 'n meer partydige 
kampvegter gehad het as dr. Thom. 
Hy was soos Langenhoven dit sou 
uitdruk, geneig om met 'n verkyker 
na Stellenbosch se deugde te kyk 
en, wanneer hy na die gebreke 
moes kyk, die verkyker om te draai. 

• Onder: D1·. J. S. Gericke. min. 
P. O. Sauer, min. T. E. Donttes (des 
tyd,,~ nog kanselier van US), eerste 
min. B. J. Vorster, prof. Thom. en 
min. J. J. Fouche S(W7n by 'n amd - 
ple(Jti(Jheid kort voor min. Diinpe« sc 

dood. 

DR. H. B. THOM 
AS 
MEN 

Oit was ook sy houding teenoor die 
studente. Ek wil graag nog eendag 
die volle verhaal in hierdie verband 
vertel. Hy was altyd meer as gereed 
om vir die studentegemeenskap in 
die algemeen of vir 'n bepaalde 
student In die bresse te tree. Die 
studente van hierdie universit it 
was sy enigste kinders. Soms was 
hulle ook meer as genoegl Maar 
dan nooit in sy eie 06 nie. 

Hy was "besturende direkteur" van 
een van die grootste ondernemings 
in ons land en hy moes vir 16 jaar 
lank onder groot druk sy werk 
doen, selts ten koste van sy ele 
gesondheid. Wat was die menslike 
eienskappe wat vir hom op effe kiel 
gehou het? 

Oaar is vir eer sy in vir humor. Die 
redakteur van DIE MATIE moet tog 
eendag vir hom vra om die stories 
te vertel van Kimberley kaas en 

die Engelse lords van Magersfon 
tein. Vir die publikasie daarvan sal 
die redakteur seker dr. Thorn s 
verlof moet kryl 

Maar dan was daar ook sy groot lief 
de vir hlerdie univ rslteit, sy per- 
oneel en sy studente. 'n Man wat 

so kan Jiefhe, 9 e alles waaroor hy 
beskik, sonder Inagn ming van 
hom elf. 

Veral is hlerdie man in y ve I i en 
de taak gedra deur 'n onwank Ibar 
geloof in die aak wat hy 9 dlen 
het, die jongmense van sy volk en 
die God aan wie sy lewe gewy I • 

Net 'n laaste wenk: na sy uittred a 
Rektor sal dr. Thom e program 
soveel Ilgt r wee dat tudente 
gerus meer dlkwel vir hom by y 
hui kan gaan kui r om m tOlE 
MENS H. B. Thom kennis te maak. 
Oit al 'n verrykend ondervlnding 
wee. 



• Bo: Prof. Thom, met 
frillel.iie.'J en al, op 'n fa 
miliefoto 1tit die dae van 

BY jonkheid. 

D IE stamvader van die 
familie Thom in Suid 

Afrika, ds. George Thom 
D.O., het in 1814 vanaf 
Aberdeen, Skotland, hier 
heen gekom en as NG-pre 
dikant op Caledon en Tul 
bagh in die bediening ge 
staan. 'n Seun uit sy huwe 
lik met Cornelia Maria Vos, 
Michiel Chris Vos Thom, is 
getroud met Maria Elisabeth 
Voigt, wie se grootvader, dr. 
Friedrich Carl Voigt M.D., 
van Gieszen, Duitsland, af 
komstig was. 

Ult hierdie stamouers van 
Skotse en Duitse afkoms 
is Herman Bernardus Thom 
op 13 Desember 1905 op 
Jamestown gebore. Kort 
daarna het die gesin na 
Burgersdorp verhuis en hier 
het die seun wat bestem 
was om later sulke groot 
hoogtes in die diens van sy 
volk te bereik, sy kinder 
en Jongelingsjare deurge 
bring. Sy skoolopleiding 
het hy aan die plaaslike 
skool ontvang waar hy 

JEUG 
EN 
STUDIE 
JARE 

Chris Heyns 

inwoner van Dagbreek en, 
later, MacDonaldhuis wat, 
ter inligting van die huidige 
geslag van Maties, gelee 
was in die omgewing waar 
die Wilcocksgebou vandag 
staan. 

Oorkant MacDonaldhuis 
was 'n rugbyveld (dit was 
In die dae nog veer Coet 
zenburg) met sy eie omhei 
ning en pawiljoentjie. Die 
huidige Ou Hoofgebou was 
toe die sentrum van studen 
tebedrywighede, waaraan 
die jong Geskiedenis-stu 
dent ten volle deelgeneem 
het. As tennisspeler het hy 
MacDonaldhuis verteen 
woordig. In 1927 is hy tot 
die Studente Verteenwoor 
digende Raad verkies. 

En, met professor W. 
Blommaert as besielende 
leermeester, het hy die 
graad MA in die Geskie 
denis verwerf. In 1929 is 
dr. Thom oorsee om verder 
te studeer in Berlyn, Parys 
(aan die Sorbonne) en in 
Amsterdam . 

vroeg reeds uitgeblink het, 
nie aileen op akademiese 
gebied nie, maar ook, as 
kranige rugbysenter, op 
sportgebied. 

In 1924 het die jong man 
hom aan die Universiteit 
van Stellenbosch, waarvan 
hy later rektor sou word, as 
student ingeskryf. Hy was 'n 

• Ovui r: Prof. Thorn. a.~ lid VltIL die stiuienterruui. 19~7 (agterste ry, heel regs). Saam met prof. Thom »ersksrn. verskf'ie 
bekende persone, 0.11. prof. E. P. Oro neuiald, }lOU professor in N1l.We Testament tum UP (aaterste ry, lz el links), die 
skr1/tv r, A. H. Jonker (lwngs prof. T'hom.) en prof. H. Gonim, proieseor in Latyn nan UP (voorsie ry, heel rt~gs). 
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E LKE dosent het iets van sy ele, maar toe die jong dr. Thorn in 1931 
as lektor in die geskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch 

aangestel is, het die studente dadelik agtergekom dat dr. Thorn uniek is. 

Hierdie jong historikus was spoedig 
baie gewild onder die studente en 
allerwee is hy spoedig as "meester 
dosent" beskou. Dr. Thom het sy 
stof altyd helder en streng weten 
skaplik aangebied, maar tog deurweef 
met sy eie persoonlikheid sodat dit 
vir die studente lewend gebly het. In 
1934 is hy bevorder tot senior lektor 
en in 1936 val die eer en onder 
skeiding hom te beurt om sy eertydse 
leermeester en professor, prof. Blom 
maert, op te volg as hoogleraar in 
die geskiedenis. 

Dlt is egter as wetenskaplike op die 
gebied van die geskiedenis dat prof. 
Thom sy mees blywende merk gew 

maak het. Uit sy MA-proefskrif, Die 
geskiedenis van die skaapteelt in 
Suid-Afrika tydens die eerste eeu 
(Stellenbosch, 1928) en sy doktorale 
tesis, Die geskiedenis van die skaap 
boerdery in Suid-Afrika (Amsterdam, 
1936), blyk reeds sy besondere gawe 
tot wetenskaplike navorsing en ge 
skiedskrywing. 

Met die verskyning van dr. Thom 
se biografie, Die Lewe van Gert 
Maritz (1947, tweede druk: 1965) 
breek 'n nuwe tydperk vir die Afri 
kaanse geskiedskrywing, veral op die 
gebied van die Groot Trek, aan. Hoe 
wei die werke van die pionier Afri 
kaner-geskiedskrywers, Gustav Prel 
ler en Carel Potgieter, hoog waardeer 
word, is prof. Thom se werk van veel 
beter wetenskaplike gehalte. Deur 
noukeurlqe navorsing het prof. Thom 
die baie onnoukeurighede, onsame 
hangende gedeeltes, gebrek aan een 
heid en verband met omgewing en 
tyd van die vroeere skrywers uitge 
skakel. "As geskoolde historikus het 
prof. Thom stap vir stap die lewens 
pad van Gert Maritz nagewandel en 
aile brokstukke, oorleweringe en ver 
hale, wat soos die spaanders uit 
Maritz se wamakerswinkel oral rond- 

gespat het, opgetel en daaruit vir ons 
'n lewensbeeld geteken wat hoog ult 
staan bokant sy tyd, maar tog daar 
mee saamgevleg is." (Prof. T N. 
Hanekom: Gert Maritz: 'n Mooi Le 
wensbeskrywing in "Die Kerkbode", 
17 Maart, p. 598.) 

Na die werk volg nog 'n he Ie paar 
hoogstaande historiese werke. Die 
belangrikste is: Die Geloftekerk en 
ander studies oor die Groot Trek 
(1949); Jannie Marais (in opdrag van 
die rektor, Stellenbosch, 1950) en 
Daghregister van Jan Anthonisz van 
Riebeeck (1952). 

Prof. Thom se werke maak almal 
die indruk dat dit die vrug is van 
jarelanqe en deeglike navorslng. Ver 
al is dr. Thom se betekenis vir die 
geskiedskrywing oor die Groot Trek 
groot. Hy teken die vroeer verwaar 
loosde band tussen die Trekkers en 
die Kaapkolonie goed. Die Voortrek 
kers was vir hom 'n afsonderlike, 
maar nie 'n vreemde groep nle: hulle 

• Links: Pmj. Thorn saum mel WI 
de I' Sltid-Afriku(J,lls{' student» in Am 
sterdam, 1930. V.l.n.t.: A ndrcio 
Mnrray (nou prof SNOt' in Filosofie, 
UK), ro« J. Muller (nou. prolessor 
ill Nuw T stament, US), prof. Thom, 
A. J. la Grange (oak 'n pm!.). Mal- 

cohn neu 'f ta«: 

A DO N 

KRYW R 
E.rik v.d. Merwe 

het die beste uit die Kolorue meege 
neem. Vir hom het die Trekkers om 
iets meer as net griewe getrek. Die 
vroeere revoluslonere opstandigheid 
is by die Voortrekkers deur idea Ie 
vervang en so word die Groot Trek 
'n groot volkebeweging waarin deels 
gerypte, deels nog ontwikkelende ide 
ale die Afrikaner saambind tot In 
vryheidstrek - in die smeltkroes is 
'n nuwe volk gebore 

Met sy aanstelhnq as rektor in 1955 
was prof, Thom se dosentejare verby, 
maar as historikus sou hy nog deur 
talle lesings en referate In waarde 
volle bydrae tot die historiese weten 
skap lewer. 

,//////////////////;'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

• Onder: Pro]. 7'110;'" as M,A.-,~tudcnt .9llMIi met 8Y n ski (le'Hi.'ldmwnt, prof. W. 
Blommaeri, in 'WtC 8(' uoetspor« hy ni bai' lank daarna nj , sou 1wlg. 
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ONTWIKKELING VAN US: 
1954 1969 

Jimmy Fouche 

DIE groot toename in die aantal studente op Stellenbosch oor die afgelope vyftien jaar is reeds 'n 
aanduiding van die geweldige groei wat die Uni versiteit onder die rektorskap van prof. H. B. Thorn 

ondergaan het. Sedert 1954 het die studentetal va n 2,355 tot meer as 7,000 tans gestyg. 

Nadat hy in 1954 rektor geword 
het, het prof. Thom met 'n Carnegie 
toekenning 'n studiereis na die VSA, 
Kanada en Brittanje onderneem. Hy 
het hierdie geleentheid benut om al 
gemene universiteitsaangeleenthede 
en meer in die besonder die benade 
ring tot die aanpasslngsprobleme van 
eerstejaarstudente en verskeie aspek- 

te van mediese opleiding te bestu 
deer. Die insig wat hy hierdeur ver 
kry het, het hy met vrug in die ult 
bouing van die Universiteit aange 
wend. 

Prof. Thom het 'n groot aandeel ge 
had in die stigting van die Fakulteit 
van Krygskunde en die oprigting van 
die Militere Akademie te Saldanha. 

011rl r .. Prof. II. B. Thorn 11 die Administrateu1' van Kaa.pland, mnr. Nico 
MaZlIiI, sturm »oor dip reuse, maar nog onvoltooide, llospitrwlkompleks t 

Ti 1·vlpi. 

Hierdeur het Stellenbosch 'n belang 
rike bydrae tot die mllltere weerbaar 
heid van Suid-Afrika gelewer. 

In 1956 het die Fakulteit van Bos 
bou as 'n volwaardige fakulteit onaf 
hanklik van Landbou tot stand gekom. 
As die enigste inrigting van hierdie 
aard in die land is dit van aansienlike 
belang vir die bosboubedryf. 

Met die stigting van die Fakulteit 
van Geneeskunde is nog 'n hoogte 
punt bereik. Toe die eerste genees 
here in 1961 gegradueer het, is 'n 
groot ideaal van prof. Thorn verwesen 
lik. Die reusagtige hospitaalkompleks 
wat in Tiervlei verrys het, lui 'n nuwe 
tydvak vir mediese onderrig aan die 
Universiteit van Stellenbosch in. Dit 
sal die opleiding van steeds meer 
mense vir die mediese beroep moont 
Ilk maak. Die voltooiing van die Tier 
vlel-kornpleks en die aanstelling an 
prof. J. van der Sandt de Vlllrers 
verwerklik ook die langverwagte 
Fakulteit val Tandheelkunde waarvan 
die beplanning reeds in 1962 aange 
kondig is. 
Ole Unlversitelt van Stellenbosch het In 

1958 nog 'n nuwe terreln betree toe met 
die bultemuurse afdellng van die Fakultelt 
van Handel en Admlnlstralle In Bellville 
begin il. Olt stel persone wat nle die ge 
leentheld het om voltyds blnnemuurs te 
studeer nle In staat om hul studle op 'n 
deeltydse basis terwyl hulle werk, voort te 
sit. Ole nagraadse kursus In sakebestuur 
en -admlnlstrasle word ook by die bulte 
muurse afdellng aangebled. 

Gedurende 1963 het die Universi 
teit en die NG Kerk 'n ooreenkoms 
aangegaan waarvolgens die Teologie 
se Kweekskool by die Universiteit 
van Stellenbosch ingeskakel is. Krag 
tens die ooreenkoms behou die NG 
Kerk egter die beheer oor die 
Kweekskool. Die inskakeling was van 
wedersydse voordeel vir die Kweek 
skool en die Universiteit. Dit het 'n 
verbreding in die veld van die Fakul 
teit van Teoloqte en 'n verbetering 
in die fasiliteite vir die opleiding van 
predikante tot gevolg gehad. 

'n Hele aantal nuwe studieterreine 



is betree deur die uitbreiding van 
reeds bestaande fakulteite. Dlt sluit 
onder andere in: die departemente 
van Beeldende Kunste, Drama, Blblio 
teekkunde, Afrika-studie, Skaapteelt 
en Wolkunde, Landbou-ingenieurs 
wese, Lugvaartkundige Ingenieurs 
wese, Hospitaaldieetkunde, Arbeids 
terapie, Verpleegkunde, Flsloteraple, 
Afrikaanse Kultuur en Volkskunde, 
By bel k u n d e, Vervoer-ekonomie, 
Streekbeplanning en Openbare Ad 
ministrasie en Staatsleer. Bykomende 
studierigtings sluit ook Dierefisiologie, 
Verkoelingslngenieurswese en Hi 
droulika en Kusingenieurswese in. 

Verskeie navorsingsprojekte is deur 
die Universiteit aangepak. By die 
Kerninstituut by Faure word belang 
rike werk op die gebied van die toe 
gepaste kernfisika, kernskeikunde en 
kerningenieurswese met behulp van 
die 5.5 miljoen elektronvolt Van der 
Graaff-versneller gedoen. In Bellville 
word navorsing in verband met or 
gaanoorplanting en imunologie in die 
Fakulteit van Geneeskunde gedoen. 

In 'n poglng om die aanpasslngsprobleme 
van eersteJaarstudente ult te stryk, Is 'n 
stelsel Ingevoer waarvolgens die nuwellnge 
In afsonderllke koshulse met gekeurde senior 
studente as raadgewers geplaas Is. Merk 
bare resultate Is met hlerdle eksperlment 
behaal en alhoewel die Idee van eersteJaar 
koshuise vir mans laat vaar Is, Is die baslese 
stelsel In 'n aangepaste vorm behou. 

Die Buro vir Studentevoorligting 
is geskep om studente deur middel 
van aanlegtoetse te help met die 
keuse van vakke en kursusse en om 
studieprobleme uit die weg te rulrn. 

Die groot aantal nuwe geboue wat 
tydens die Thorn-era op die kampus 
opgerig is, het die Universiteit van 

.,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,/_,//_,/_,/_,_,///_,/_,///_,////////////////. 

• Regs: Pro!. Thom onderteken die 
kontrak vir die bOUI van die l{ern 
instituu,t te Faure (1963). Op die 
joto verskyn (v.l.n.r.) mnr. J. B. 
Collins (die argitekJ, prof. P. B. Z e 
mnn, pro!. Thom en mn't. D. W. 

McGregor. 

Stellenbosch 'n hele gedaanteverwis 
seling besorg. Hieronder is die Van 
der Sterr-gebou, Paul Sauer-gebou vir 
Bosbou, die R. W. Wilcocks-gebou, 
die nuwe Geologie- en Chemie 
geboue asook die H. B. Thom-teater 
en die nuwe gebou van die Departe 
ment van Drama, die indrukwekkende 
nuwe Ingenieursgebou en die Opvoed 
kundegebou wat nog in aanbou is. 
Hierbenewens is talle ander geboue 
soos die Carnegie-biblioteek en die 
Ou Hoofgebou uitgebrei. 
Om vir die groelend getalle voorslenlng 

te maak, Is tlen nuwe koshulse opgerlg. 
Ole nuutste een (Huls Francie van ZIJI) Is 
vir die medlese studente In Tlervlel gebou. 
Meer as 3,500 studente word tans In un 1- 
verslteltskoshulse gehulsves. 

Afgesien van die Konservatorium 
en die H. B. Thom-teater help die 
nuwe kunsmuseum van die Universi 
teit wat onlangs in gebruik geneem 
is om in die kulturele behoeftes van 
die studente te voorsien. 

In 1961 het die Universiteit besluit 
om 'n stelselmatige landswye fonds 
insameling met die oog op die eeu 

• Bo: 'n Bond rlill{}(> [olo VflIl 1JI'()1 
Thom, mnr. Nico Malan (Adrninis 
t.rutcur van Kaap/a'YIdJ, pro], Fmnc'lf; 
p(ln Zijl ( Dekuan Vet It clie M Cd~(-,IW 
Fakulteit) r'U and r ledc van die 
M('dir.tfe Fakuiteit tydens 'n besoek 
arm die tZO{} hallkla((.t TinrvTci- 

ho."Ipit(((t I. 

fees wat in 1966 gevier is, te leeds. 
Prof. Thorn het dadelik die leiding ge 
neem en die Eeufeestrustfonds het in 
Desember 1968 reeds A4.2 mlljoen 
beloop. Ole opbrengs van hierdle 
fonds sal vir uitbreidings aan die 
Untversltett aangewend word. Inge 
volge 'n vyfjaarplan sal R20 miljoen 
binne die volgende paar jaar bestee 
word aan uitbreidings wat onder meer 
'n studentesentrum en 'n sportsen 
trum op Coetzenburg sal insluit 
Prof. H. B. Thom se voortrefllke I Idlng s 

rektor word we rspleitl deur die geweldlge 
ontwlkkellng wat die Unlverslt It van Stell n 
bosch op " gebled ond rvlnd het. Groel 
In die to kom al stewlg k n steun op dlt 
w t onder prof. Thom b r Ik Is. 
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• ARGITEKSTEKENING VAN DIE H. B. THOM-TEATER 

DIE H. B. Thom-teater staan as monument vir 'n man wat sy kultuur nie net verkondig het nie, maar dit 
kon uitdra omdat hy elke faset daarvan persoonlik beleef het. 

Met reg kan beweer word dat wat 
prof. Thom as historikus, akademikus 
en rektor bereik. het, hy bereik het 
omdat hy in sy samestelling 'n kul 
tuurmens is. Ons sien in hom, ge 
drenk in die dinge van die gees en 
ons tradisionele erfgoed, die model 
van 'n geesteswetenskaplike, 'n vol 
maakte voorbeeld van wat in die En 
gels In "man of letters" genoem word. 
Of dit nou letterkunde is, musiek of 
vakkundige handewerk, hy kan 'n 
kennersoordeel tieeroor vel. Prof. 
Thom beskik oor ' n bykans unieke 
kennis van Africana en dit was hy 
wat die geleentheid raakgesien het 
om ' n kultuurskat ne ges/agte oor te 
dra deur die stigting van die D. F. 
Malan-museum. 

Een ding val elkeen op wat met 
prof. Thom in aanraking kom: die 
absolute. treffende suiwerheid van sy 
taa/, waarvan ook sy skryftaal en 
open bare voordragte spreek. Hy be 
skou Afrikaans as een van ons kos 
baarste kultuurerfenisse en in die 
daadwerklike bevordering van Afri 
kaans het hy 'n belangrike rol ge 
spee/' As administrateur van die 
"Woordeboek van die Afrikaanse 
Taal" (WAT) is hy persoonlik ver 
antwoordelik vir die befeid en orqent 
seste van die woordeboek-onderne 
mingo 

Nerens word prof. Thom se rol in 
die kultuurlewe egter meer beklem 
toon as In die werksaamhede van die 
FAK nie. Reeds in 1952, twee ieer 
voordat hy rektor geword het, ts hy 
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DR. H. B. THOM 
SE LEIDENDE 
AANDEEL IN 
KULTUURSAK 

Christoff Pauw 

as voorsitter van die FAK v rkies. 
Die mooiste ondernemings van die 
FAK het in sy gedagtewereld hul 
ontstaan gehad en op elke lewens 
terre in het hy die Afrikaanse gedagte 
uitgedra. Meer spesifiek was prof. 
Thom vir die beskikbaarstelling van 
die groot aantal FAK-beurse verant 
woorde/ik en onder sy leiding is 
Handhaaf as mondstuk van die FAK 
uitgebou. Mettertyd het hy horr as 
een van ons gewildste openbare 
sprekers by feesgeleenthede onder 
skei. Oit «es hoofsaaklik deur sy 
toedoen dat die FAK 'n dinamiese 
organisasie in die volks/ewe geword 
het wat vandag gesaghebbend kan 
praat. 

Prof. Thom se ku/tuurbedrywighede 
hou egter nie daar op nie. Hy is lid 
en trustee van 'n groot aantal kul 
tuurliggame, waaronder verskeie mu 
seums en historiese verenigings. 'n 
Volledige /ys sou die leser vermoei, 
maar daar moet tog geme/d word dat 
hy ook op staatkundig-kulture/e vtek 
sy bydrae gelewer het en ' n stigters 
lid en ook eerste voorsitter van 
SABRA was. 

As kultuurmens het prof. Thom die 
simbool van ons universiteit geword. 
, n Mens word belnv/oed deur die wyse 
waarop hy met ku/tuurmense van ons 
ete land en oorsee ken verkeer. Almal 
getuig van 'n sjarmante mens met 'n 
geleerde en verfynde gees. Hy is 
met niks minderwaardigs tevrede nie 
en ook die klein dingetjies spreek van 
karakter. 



Onlangs het Stellenbosch, soos 
universiteite van oor die hele wereid. 
'ri adres van gelukwensing aan die 
Universiteit van Gent gestuur by ge 
leentheid van In eeufeesviering. Prof. 
Thom het persoonlik toegesien dat 
Stellenbosch In dokument van beson 
dere gehalte en versorging aanbied 
en is as blyk van waardering gevra 
om die adres self te kom voorlees. 

Ook die plegtige en indrukwekken 
de gradeplegtighede van Stellenbosch 
dra sy stempel en reflekteer die 
waardigheid van die universiteit ne 
ouite. 

By internasionale vergaderings op 
universiteitsvlak het prof. Thom hom 
nie net deur sy ge/eerdheid onder 
ske! nie, maar ook deur 'n innerlike 
beskaafdheid wat daarmee gepaard 
gaan. Wye erkenning getuig van die 
aansien wat hy as kultuurleier geniet. 
Die Nederlanders, wat met sulke on 
derskeidings nie te koop loop nie, 
het in 1952 die lidmaatskap van die 
.Nedertendse Koninklijke Akademie 
voor Wetenschappen" aan prof. Thom 
toegeken. Hy is die enigste volle lid 
in Suid-Afrika. 

In 1959 is 'n erepenning van die 
Akademie aan prof. Thom toegeken 
vir die bevordering van die Afrikaanse 
taal en kultuur, en vanjaar ontvang hy 
In besondere erepenning vir die be 
vorderlng van die universiteitswese 
in Suid-Afrika. Self was hy al onder 
voorsitter van die Akademie. 

Wanneer 'n mens aftree, kom die 
werk waarmee IY jou brood verdien, 
tot stilstand, maar die dinge waarin jy 
lewe, gaan voort. Van kultuurarbeid 
sal dr. Thom hom ook nie na sy af 
trede losmaak nie. Hy bly nie net as 
voorsitter van die FAK eet: nie, meet 
dien in die Read vir Heraldiek en is 
deur die Eerste Minister gevra am op 
die kommissie van ondersoek in sake 
'n nuwe vlag vir die Republiek te dien. 

Uiteindelik is die toets vir 'n kul 
tuurmens nie gelee in openbare pres 
tasies nie, maar in persoonlike ge 
halte. En dit wat hy in werklikheid 
is, maak van prof. Thom een van die 
grootste kultuurleiers wat Suid-Afrika 
nag gehad het. 

• Prof. Thom by '11, borsbeeld van 
dr. D. F. Malan in die D. F. MaZnn 
museum (boonsie [oto), tydcJUl die 
oorhandigillg van die F AK-sang 
bwndet aan 0118 eerste Stuutsprmli 
dent, mnr. O. R. Swart (tsoeede [oto 
va,n bol , stuum. met (li hu,idia 
St(t(ttsp"(,,9ident, rnm'. J. J. Fo1tche, 
tyden,'I die amptelikc inaebru,ikn - 
mina van die WA'l' (tnoecdc [oto 
van onder), in die A!rLcana-biVlio- 

teek (onderste [oto), 



DIE MATIE 
GAAN 
KUIER BY 
DI THOMS 

Dene Smuts 

.. MEV. MARIA THOM. 

N A die bekendmaking van prof. H. B. Thorn se aftrede aan die einde van die [aar, het DIE MATIE by 
die woning van ons rektorspaar, "Die Kruin", besoek gaan afle, Die plan was om dr. en mev. Thorn 

'n slag in buite-amptelike kapasiteit te ontmoet en ook 'n kykie in hul huislike lewe te kry. 

Die Kruin, hoog bokant die dorpie waar die Thoms 
reeds 35 jaar woon, is duidelik die tuiste van 'n his 
torikus met In liefde vir sy vak. Soos dr. Thom se 
moeder ges8 het van die menigte van oudhede wat die 
huls versier, het elke ding In geskiedenis. 

Dr. en mev. Thom is trots op erfstukke soos die 
horlosie wat die stamvader van die familie Thorn in 
1816 na Suid-Afrika gebring het. Dr. Thorn besit ook In 
groot versameling Afrikaanse werke. Oit was met 
duidelike plesier en trots dat dr. Thom in sy studeer 
kamer die grootste werk van sy loopbaan tevoorskyn 
gebring het. In In paar indrukwekkende leerverbinde 
bundels is opgeneem sy vertaling van Jan van Riebeeck 
se Joernaal. Aan hrerdle reusetaak het dr. en mev 
Thorn saam gewerk en dit is ook die pragstuk onder die 
oudhede en antieke landkaarte in die gesellige studeer 
kamer. 

01 veelelsende rektorsamp laat geen tyd vir verdere stok 
perdjles of belangstelllngs nle. Mev. Thom, vroeer 'n sekretaresse 
van die A.C.V.V., kan vandag slegs af en toe vergaderlngs 
bywoon. Sy en dr, Thom het vroeer graag tennis gespeel, terwyl 
vlsvang en fotografle ook onder die Doktor se aktlwltelte getel het. 

Dr. Thom stel belang in kuns. In sy jeug het hy 
graag geskets. In In vertoonkas in die elegante sit 
kamer van Die Kruin is In potloodskets van 'n jong 
meisie. Die Doktor vertel laggend dat prof. Schroder 
van die Oepartement Beeldende Kunste dit as belowend 
bestempel het Hlerdle belangstelling het egter nie 
verder gevorder as die sketse wat die Doktor as seun 
op Burgersdorp van generaals De Wet, Botha en Smuts 
gedoen het nie. 

Dr. Thom beskou sy jare as professor van geskie 
denis as die qetukktqste van sy lewe, hoewel hy behae 
het in die skepptngsgeleentheid wat die rektorskap bied. 
In die vormingstyd wat gelei het tot sy keuse van die 
geskiedenis as vakrigting onthou dr. Thorn veral prof. 
Blommaert, wat konstitusionele geskiedenis doseer het. 
Hierdie hoogleraar, sowel as prof. E. C. Pienaar van 
die destydse Afrikaanse Departement, het sy lewe tot 
In groot mate bernvloed. 

14 

Na sy beslult om hom op oorspronklike geskledenls vorslng 
toe te spits, het dr. Thom sy M.A. verwerf en daarna to die 
redaksle van DIE BURGER toegetree. Hy Is later na Dultsland vir 
verdere geskledenlsnavorslng, maar Is spoedlg 'n assistentskap 
In die Departement Geskiedenis aan US aangebled. Na In paar 
jaar Is prof. Blommaert oorlede en het dr. Thom hom opgevolg. 
Ook mev. Thom onthou hierdle gelukkige dae toe M.A.-studente 
saans aan hul hula lesings bygewoon het wat gereeld met party 
tjles afgeslult Is. 

Die sosiale lewe neem sedert die rektorsjare 'n 
aanvang geneem het die grootste deel van die Thoms 
se ontspanningstyd in beslag. Hulle vergoed daarvoor 
deur hierdie geleenthede baie jolig te maak e,l reik 
hul gasvryheid aan 'n ryke verskeidenheid wat kan 
wissel van groepe buitelandse besoekers tot ou mede 
studente. Hul tree ook amptelik op deur die Untversr 
teit te verteenwoordig by die opening van die Parlement 
en Mintstertele ontvangste. 

Soos gedurende die onderhoud geblyk het, is mev. Thom 
'n gasvrou dulsend. Sy neem hierdie rol en haar huishoudlng 
sonder hulp waar. 

Hoewel sy en dr. Thom geen kinders van hul eie 
het rue, vertel hulle dat hulle seweduisend kinders het 
- ook maar In handvol. Dit is in die hoedanigheid van 
vader en moeder dat hulls hul voogdyskap oor aile 
Maties beskou. 

• Foto's gebruik in hierdie gedenkbylaag tot Ole Matie, is 
geneem deur 

Johan Stander 
Terence J McNally 
Christo S. Botho 
Afdellng Fotografle, Naslonale Koerante Beperk 

• Die tlpografie is behartiq deur: 
PIerre de Vllllers 
(Hoofnuusredakteur Ole Matle) 



• Prot. en mev. H. B. Thom ontspan in die r1tim sitkamer van "Die 
Kru.in", hul woning in Uniepark. 

D R. EN MEV. THOM het mekaar bo-op Tafel 
berg ontmoet. S6 het mev, Thom in 'n 

gese/sie oor 'n koppie tee in heer woning, "Die 
Kruin", aan 'n vers/aggewer van DIE MATIE vertei. 

Oit was in hul studentejare op Stel/enbosch. 
Mev. Thom (toe mej. Maria du Toit) was 'n 
HP.O.D.-student in Monica. Die ontmoeting het 
plaasgevind tydens MacOonaldhuis se jaarlikse 
"huisfunksie", wat in daardie jare die vorm van 
'ri gesel/ige uitstappie aangeneem het - hierdie 
besondere keer na Tafelberg. Oit was natuurlik 
nog in die dae voor die sweefspoor die pret om 
self Tafelberg uit te klim, kom bederf het, en die 
jongklomp kon nog self die vreugde ervaar van 
'n oorwinning wat behaal is. 

Tydens dr. Thom se studiejare oorsee het 
mev. Thom gaan onderwys gee - eers op Tul 
bagh en toe op Aliwal-Noord, haar geboortedorp 
_ en na sy aansteillng een die Universlteit is 
hulle in 1934 getroud. 

Gedruk dour Pro Ecclesia-Drukkery Seperk, Firstr at, Observ tory, K p. 



u w KK 
Sirkus 

o I N 
Maar Mak 

NADAT hierdic Maties op »erlede Woen.c~dagaatld sc SR- 
sirku« mooi uasqesie! hei hoe hul kandidato lyk ,n 

kLinTc, hei hul V"rydag lvulle kru·i ics by die stembus gaan 
trek. Dit lyk aso] hulle nogal koppe bytn kaas prob or sit 
om die finale keuse te do n. 

• 

DIE Sirkus het gekom en gegaan. 'n Skare van 2,000 
het opgetrek om te sien hoe ringmeester Hendrik 

Verwoerd die bere en die tiertjies voorstel. 
Aan hansworse, ander bespotlike goed en grappige op 

merkings was daar ook geen gebrek nie. 'n Nuwe item op die 
program het in die vorm van besondere akkurate waterstrale 
te voorskyn getree; tot sekere van die "diertjies" se na(t)deel. 

Sommige van die vrae het op 'n 
erg persoonlike vlak beweeg. So is 
aan 'n kandidaat gevra hoe diep 
hy kan spit; aan 'n ander wat die 
elastisiteitsgrens van sy broek is. 
Verdagmakery in verband met se 
kere kandidate se vakansle- en 
nagtelike bedrywighcde is gepoog. 
'n Ander aspirant-SR-lid moes 
weer hoor van wat hy in dic jaar 
toet met In vcrplcegster te Wyn 
berg-hospitaal sou aangcvang het. 

Toe 'n vraesteller e n kandl 
daat se organisaslevermoe op die 
proef wou stel, het die meneer 
ewe selfvoldaan verklaar dat Die 
Laan se aktiwiteite geen organi 
sasie nodig het nie! Een kerel 
het 'n meer "bejaarde" kandidaat 
as "Oom" aangespreek, net om as 
"Boetie" geantwoord te word. 

Drie Vrae 
Op meer ernstige vlak was daar 

darem ook bclangrike vrae oor 
aktuele sake. 
Die vrae kan hoof aaklik tot 

drie gereduseer word: kontak met 
We -Kaapland, ASB-heraffilia ie 
en die Grom1wetkwessie is aan 
omtrent elke Imndidaat geopper. 
Verder was kakellng mr t Engels 
sprekende untverslteite, dan in 
kosbuise en (lie gewewnsklousule 
ook prominent. 
Johann Graaff het skakeling 

met Wes-Kaap gesicn as 'n ma 
nier om afsonderlike ontwikke 
ling uit te bou. Dit kan ook tot 
voordeel van harmoniese samesyn 
tusscn die twee bevolkingsgrocpc 
lei. 
Johan Bergh het gcse dat hy die 

ASVS sien as 'n nutUge organisa 
sie. Hy beywer hom ogter nie vir 
heraffiliasie op die huidige oom 
blik nle, Slegs as di grootste ge· 
de clte van die studente-unie dlt 
wll he, sal heraffilieer word. 

Alex Luttig bet gevoel dat die 
buidige grondwet besli human is 
tlese en onebristelike wortets het, 
en hy sou dit gr ag verander wit 
he. Hlerteenoor het Van Aardt 
de J gel' dit gcstcl dat hy nle 
graag sou wou slen dat al die mag 
by die SR berus nie, 

"Dit maak nie saak van wie inl 
siatief uitgaan nie. Ek gee ook nle 
om wat die Engclse untvorsitelte 
se houding op die oomblik is nlo. 
Ons moet volgens ons oortuigings 
onafhanklik en verantwoordelik 
optree," aldus Geoff McMinn oor 
kontak met Engelse universiteite. 

Tcrwyl sommige van die spre 
kers aan die woord was, is plak 
kate met "Hy is in" of "Hy is 
verkramp" agter op die verhoog 
vertoon. Mnr. McMinn is met 'n 
groot Union Jack begroet. 

Gewetensklousule 
Dit was vera! Douglas Broberg 

wat hom vir danae in koshuise 
uitgespreek het. Beide Thys Cil 
liers en Alex Luttig was ni ten 
gunste van die gewetensldotlsule 
nle, 

Op '11 vraag oor (lie rol van (U 
pers in di studentepolltlek, het 
Pleter Ie Roux geantwoord (tat dit 
die studente aan die dink ge it 
bet. Ongelukldg was die berlg 
gewing in sokere koerante nl 
bale objel{tiet nle, 

In sy geheel was die slrkus 
besonder stil en ord lik. Misld n 
is die grootste se al by die jong 
ste monstcrvergadering gese of in 
vlugskrifte uitgebring. Hierdic 
slrkus sal nie lank onthou word 
nie. 

A B die M aties monsterver- 
gadering hou, is daar 

gewoonlik groot belamqsiel 
ling. Daarom dat die lokale 
so gepak sit - veral as dit 
oor belangrikc sake gaan. 
Hierdie [oio is met die 
Bjampanjenooientjie - mon 
stervergadering oroee» van 
jaar in die Neethlingsaal ge 
neem. 

N KON AK: MENIN PER 
'N STEEKPROEF deur DIE M TIE h t be :vys dat di per ')I groot rol espeel It t in 

die meningsvorming oor konta t We Raalllnnd. 
urger 001' hlerdie ".'laof. , n volglug' 

vall Di Burger IS sommlge 
gh l' 001 OJ t vr de. 

moen 001 Iat dit onar- 
hanklike ell nlce II iu stud ntr be 
mop lilt h t. St JIl 11 bo cl noct 

n buiu lant VOOl'Hl l'yf 
wat om It, d m nio, is d nrr H m 

evool, 
J ocrantr v U1 di Noordo wnt 

M v 
ENIOR 

REDENAAR 
pLAA LIKE en naslonale koerante bet di beslult wat dl 1 Ueubo . ( hit t 

die onlangse mOllstervergaderin oor kontak met di niver. ltett olh g , 
land geneem bet, gun tig begroet. 
Vo]gen Die Burgr r w dit'n 

rcgstelling van 'n on cluJddg ge .. 
formulcerde verJdarin van die 
SR wat gevoeJens kon se rma It. 
D ghreek meen dat "I{ontak e n 
van (lie nuwe itu sie i wat die 
ontwikkeling in die 8ubkontinent 
meeg .bring het - 11 waaroor (lie 
Afri1ml1ergomo ,(1 nou tot grotor 
kl a rheicI wil en noet kom", In 
Die BccJd i gesluyt dat Stollen 
bosch men e IMr om vir hul If 
te dink, 
Di Pretcrlase dagblad Hoof. t d 

het 'n kontrastercnd prcntji 
voorgehou. In artik Js is dJ be 
sluit van di monstcrv rgad ring 
herhaaldclik aang val en heel- 

wat kriti k s in di bricw kolom 
gel w r, i VI' -es is uitg apr k 
dat kontak tot lnt gr 'ic sal 1 I, 

n 'n 
(leur (11 



6 Die Matie, Vrydag, 29 Augustus 1969 

Sederberge wink 
BTK September 

S lim ",RBl!.R(H!J! - A die lam 
mig-held va n elil' tin ¥' stul) 

nog in <ljt helle sit. As die kokko 
en die stok rs by dje~ kosvure 
ing. As dle 1 emer die 1(0 f;('nt 
op uog 'n BTK-kamJlI)lt) rank 
VI t. 

• Coert Geldenhuys - 
nuwe BTK .. voorsitter. 
Hy volg Prieur du Ples 
sis 0 {J wat besig is met 
opleiding vir 'n jaar by 

die Suid pool. 

Di gcbruiklik Sept mber- 
st pto r van die Universlt it so 
Berg-en-Toerklub is vanjaar na 
die Sederberg. n die nabye ver 
lode was Aprilmaand gewoonlik 
di Sederberge-to r-tyd, En nou 
- 'n Jenteto r. 
Op eli kennisgewingborde het 

vro er in die week re ds di stap 
program verskyn, Die Matie het 
lets inter .ssants daar opgemerk 
- di BTK slaap 1 n nag (Indicn 
die weer mooi is) by di Crystal 
pool-hut. Dit b iteken dat die 
slaapgocd saamgedra word met 
Maandag se stap di hut kan 
nle deur die Br£K se vragmotor 
bereik word nie. Hi iroor is die 
ou to irlste h el ntoesiasties 
om onder die oop sterre weg van 
die bcskawing t wecs, 
Die Sondag ..,_ di erst een 

van di vakaru ie - staan hulle 
001' op H uningvlel. Koosle - 
oud-B'I'Kaner en nou predikant 
op Ultcnhage - sui DV die diens 
d ar hou, 
Dinsdag is dlt \'V'clbedacht. 

Welbedacht met sy akkerbom 
en sy sand irlgc rivi r. Woensdag 
is d ar Tatelberg en Sanddrif. 
Doridcrdag die Wolfb ergskeure, 

i n saan , as da r koffi uit 
g de 1 word om di BTK ae 
kampvuur en die m ns min ge 
scls, dan Is dit 1 kkcr om te dink 
aan die dag se paadji s, Aan die 
blomm tji s wat tocgevou het. 
Die klein dicrtjies wat spoortjies 
op jou spor trap. Aan die koue 
klipformast s van die Sed rberg 
rantjtes - en aan die Skepper 
van dit alles. 

H.O. 

~/////////////""/"/"//,,,,/,,/,,,,/,,//,,//////,,,,/-§.I 
§ ~ 

§ GOOI DRAAI~ 
§ § 

~ BY GROOT~ 
§ § 

~ PAARDEVLEI~ 
§ § 
s WANNEER jull weer 'n § 
§ eksie-ultstapple hou, kan ~ 
~ jull geru 'n paar draaie 01> ~ 
~ Groot Paardevlel e dans- ~ 
~ vloer gaan }Cooi. Die orkes ~ 
s en 1>Y kuart kan nie beter § 

nle en daar i ook'n heer- ~ 
s Ilke W1 I'm ka g('l vir <li( ge- S 
~ nlepslge winter aand, ~ s S 
~ Die bestuurd r 'an (:jl'oot~ 
s Paardevlel, mnr, Bob Har- ~ 
~ man, wil graag 'n sp('si h~ ~ 
~ aanbod ann die l\faties maak, § 
~ Jly het beloof clut as van die ~ 
§ studente op '11 Vrydagnand § 

in groepe wll kom jol, tlif' ~ 
tarte (eet en duns) Rl.50§ 
per kop Hal wees. S 

§ § 
Dlo rulm kuur (clit was die § 

§ vroeer« waenhuls) Iangsuan ~ 
dlt, pluaswonlng, is hale gf'- ~ 
skik vir groepe van owut ~ 
100 I'('I'IWIl('. Hy het bYKf'VOt'g s 
dnt die mense net sow lt~ 

:s twee wok "001' die tyd 1)J('k s 
~ moet b('SI)r(~·I. 
~ Byn vfrgeet ek om dllar~ 
§ te kom vat jy dio Strand- ~ 
:s pad tot net voor Somersr t- ~ 

We . By die n.P.-motorhawe ~ 
draal Jy reg. Ole ulthang- ~ 
hor(ljie 8Rl jou weI 01) die § 
poor bring. ~ 

- ,JJr.AN. s 
~///,,/"""///""/////////////""//////,,/,,/,,//;~ 

• • • n laat 

KAAT 

... SIT-SIT SO I 
• 'n Nuwigheid vir :n seksie-uitstappie - gaan 

skaats by Goodwood. 
• Sue Sterrenberg en Mien-lie Louw van Mi 

nerva het Saterdagaand met hulle seksies die wereld 
daar gaan warmmaak. (Wat onvermydelik is as jou 
skaatse onder jou uitglip.) Alhoewel die ys ontset .. 
tend hard is en 'n beginner skouspelagtig vinnig 
gaan sit, is dit 'n heerlike uitputtende aand - dit 
lag van begin tot end. 

Sodat jy Sondag nie mooi wee! waarvan die 
ribbes sty! is nie - van die opstanery of van die 
lag nie. 

ens vrelik s ... we 
Dna afgelope naweek, SR-kwossics ten SJ.yt, is d iar op 'n hele paar' p] .Jd{c vroUk feesgevler voor 

clio )u demlese woll e fin 1 toes k, 

I NE 

l hui dlneo was on 
prof. D VillierR 

nuwe rc ktor - 'n er gas. Onder 
luide to [uiging' hot hy die hoop 
ultguspre k dat die volgendo ge 
loentheld waar almal so byrne 
kaar sou we 8, nog d fUg r sou 
wees (die dinee is in die Presi 
dent-hotel gehou) -- die opening 
van ons Stud ntes nt um, 

M iDlES 

Ongelukkig moe. die Ireners al 
vroeg afskeid no m van prof. De 
Villicrs - want ook die .lUNliosc 
Ji'ulmlf;('it was b voorr g om hom 
by hull dans te h~. Dis dal'om 
s k r waal' sy eCl'ste liefd le 
prof. rane!· v n Zijl kon dan 
ook sa dat die Medics, i Imlt it 
'n groot man verIool'. 

MAJUBA voete hot S ker ook maar go 
jeuk) - al wat kortgekom h t, 
was 'n fotograaf. Di hele lot wil 
to sklelik net ontspan. Boonop 
was Johan en Annemarie Stander 
van Studio 7 -reguste. Die b ker 
vir die best verslaggewer is aan 
Christoff Pauw tocgeken. 

Uie Sf'lfdo aand - eli nou VI'Y 
dugaand - het 'n ander' groep 
Mati('8 weer e nH dte mo ~jsam 
tog 001' Du Toft paR a Ilg0}) ik OJ} 
pad no, (lie Prot a Park-hotel. 
IIi rdi(, keer was dit MAJUIlA 
sn lnwonors wat bulle opsl,op 0 
vcr van (lie beskawlng gann hou 
Ju t. Die aand het ook sy "boat 
race" Ingehou wnnruit Olla OJi 
vi. I' a oorwlnunur getrpc bet. 

SIMONSBERG 

N og is 't elnde ni it, ook In 
huon b(~rg s g 'h d .1' is fees 

gevler - eel'S in hulle koshuis, 
en da rna is eli jolyt in die stad 
saal voortge it. 
En wat din nabye to kom nou 

nog alles Inhou? - To heezlilc! 
Daar's 'n fi Ikn-dl volgende 
week, Dn 1" 'n WI lrundevastrn}) 
'n rulddt In.ter. En dif tol,kelok 
kB rual{ baie ern tig oor (lie Sen .. 
(lingWorie-gcselligheitljie in di .. 
8C tIde week. 

DIE MATIE 

N a 'n [aar van swo g en awe t 
om b rigte betyds klaar t kry, 
h t Die Matie s r daksle Sate - 
dagaand 'n arsI{ idsdinee g hou 
vir die uittred nd 1 de in die 
Hot 1 Somerset. Di lros was 
werJdik iets besondfJrs, die musiek 
was fanta, ties (die tokkelokke se 



Die Matie, Vrydag, 29 Augustus ] 969 7 

Op ning rede 
Nuutverko 

ur 

Presid n 
MNR. NEVIJ4Llij CURi'IS, nuutverko e president van NUS , 

stel kontak, kommunikasle en samewerktng as die wag .. 
woord vir die organlsasle in die komende jaar. In 'n onder .. 
houd met Wits Student verklaar mnr. Curtis dat NIJSAS nit 
bloot 'n verenlglng van Studenterade is nle - student ... moot 
dire) by die organi asle botrek word. 

• Tans ervaar Stellenboseh 
'n tydl)crl, van byJUlDS ongo 
kende jolyt. Hoewel nie Ietter- 
1iI{ nle, is clit die spreekwoor 
dellke stilte voor die storm, 

Maties Dans Akker 
Wild En Wakker! 

• Die studente van eli Unl 
versit it van die Wltwutersr nd 
is onlangs die gele ntheid g'cgun 
om by to dr tot die Jnstltuut van 
Para-psigologleso Ondersock 
poglngs om tclepatlo wctcnsk p 
lilt to ondersoek, In Massa- Its 
perlment is gcreEil w rvolg ns 'n 
groot g hoor die gedagtes v n 'n 
"sender" moes prob r peil, Daar 
is gehoop dat d iur v n versklllcn 
de "f:H'nd 1 " gebrutk to mn k ()l 

di~ 1 sultato to VI 'g lyle, 'n go 
volgtrekklng hom sou VOOl'dON1. 
'rot op h UP is dlt nog nie duldr lil 
of die proof'nemlng gcslaagd W R 

(1) «lil 0111:.ng (I }(onl 1'( URit 
van NTISA het eli. heho(\ft~ n 
'n (lllid"liI er fornnllpring an di.~ 
llul'lRte'lIil1g en 1'01 'an die Ot'g. - 
nl "sin ge'bJ:rl. 'n If~rslNllng 
van My saruestelllng; lwt uole nood- 

nklltc gpword. 1'0('" in 101", n .. 
,le ju l' snl 'n hnltr Ilgewulle, J 011- 
gr g('bOll WOJ'" om nnu him'tlin 
'rang-stul lee al nclClK f~ H1 enl • 
Luldr n (1)0 \Vit • tuclflnt r;at ult 
eNdOl)~JJ(l( m ning In u~ gNU PIn 
word; moonttttr ook (1U; vun .11.· 

, B. 
NUSA 

NUUSFLITSE 

(TIl E G I .. RMAN RI IJNK) 

Groot lerisisso Ie voor die 
deur en almal soek ontvlug 
ting op die dansbaan, Vir 
oulaas word gepoog om die janr 
sy glorie to Iaat behou, ni '. 

Dit is dan ook Interessant rwrrs STUDliJNT.) 
om to sien hoe elke Individu 
hom/haar desperaat probeer 
ultlecf, Op dto bostaande foto, 
geneem tydens Huis Div. 1'1('1 

dans, staun die spentanertelt 
van die meisie Ilnks in skrtlle 
kontras tot die skugtorheid van 
die eon regs. Langsaan blylc 
me], Bramle Roux vanaf dle 
Lydia-dans "ontvocr" te word, 

Die . ekretarls van 'n Duitse 
studente-organl asic, die Nasto 
nale Akad mlese Uitrullskoma, 
maak in sy [aarv rslag b swaar 
teen die fcit. dat slega 8,19 Dultae 
stud nt mot hulp van dl Stn t 
in die buit iland studoer, terwyl 
-:1,080 bultelandse . tud mt mot b('· 
hulp van gerfngsbeursc in 
Duitsland stud or. I in g .voel Is 
d t m or bystand -ortcon moct 
word ann die tockomstlg 
van die Sta t. 

• V irte nwoordlgnr van di 
Unlveraitr it VAll I ulon, Bonn, 
MUnster on Malnz n dk Oplol 
dlngskoll g t L ndau, hot 011- 

tangs in Berlyn 'n gomnt gel , stu 
d nt -orgarrlsa 1, g stlg. Die nil 
wo orgr nlsasl e, bel nd as di , Nn 
sion le Orgauts • le van Sl\Hl mt " 
is veral gemlk t 11 di rndlkal • 
studentegro pc. 

Beroering Oor Ontslag Van UPEN-Redakteur (StJDDEUTSCln~ ZIiJl'rUN l.) 
SOEK U 

VAKANSIEWERK? DIE summlere ontslu.g van die' 
redakteur van UPE se stu 

clentehlnd, UPEN, bet 'n groot 
mate van beroerlng Of) die kam 
pus ontlok, Dio hooffhruro in die 
aangelcentheid is die vool'sitter 
van die ulttredemk SR, mnr, Ros 
eoe van Zi.il en die atgedankte 
redaldx~ur, mnr, ,loban van Zijl. 
'n Onlangse hoofartikel van die 

afgedankte rcdakteur, waarin hy 
ondcr meer sou b weer het dat 
sekere lode van die nuwc SR on 
wettlg verkles is, word genoem as 
een van die redes vir sy ontalag. 
Die bewering sou dan vert 1 go 
rnlk we s teen die nuwe SR-voor 
sitter, mnr, Gerhard Delport. 
Vroecr vanjaar reeds het mnr. 

Van Zijl die gramskap van dlo 
sa op hom gehaal toe hy kant 
gckies het vir twoc minderheida- 

groopc nan die univcraltcit. Hy 
sou dan die mnnlnga van hlordlo 
gro pe deur middol van UPElN aa 
die meerdcrhcidsgcvoc] aangebled 
het, 

'11 Monstorvcl'gaucring gaan nou 
gchou word om die kwessio to 
bespreck en daar sal glo genis 
word dat mnr. Van Zijl in sy amp 
herstel word. Baie studente VOl I 

blykl aar ( t die SR oorhaastl op 
gctren het dour hom a to dank 
twoe wok voorda sy tcrmyn sou 
vorstryk. 
Oil is nie duid lik ho ivccl shun 

mnr Van Zijl genlot ni I maar hy 
maak in lk geval aanspraak op 
die st un vun 28 van die UP ~N 
redaksi VBn 25 lode. 

WARM HARTE1 
DIE ,lumos vaa Minerva 110t nu t 'n nuwighold 1)(>.011 wnt hlyl III r 

no sommer bnlt gewlld JCnllll word. Hulk vlnd d t de wlnt r 
hlerdlo jaar gan in nl tn wnrm i(lii om 1I0g hulle Sf 1 le-u t t. l,pin 
in l)('cloIUIJigo hiosJ{OOIJHulH 0 restaurnnte dour 1(, br Itg 1.\(\., 
(]ie manne non na cUo ySRlllfliHbnull 11 (~o()dwoOll. 

Dle slmlltMC'ry Is g10 hN'ltiI , nlho. w~l y om ult eli 
die aal' m ur tnnmlil hurd en knud Jcun W('{~H. Dit hlyl 
goe 0 mltl(lol tot l)(wol'dm'lng van a'I'Mlin tot 

ns, 



Helderberg Kan Pas Nie Volhou En Sak Uit 

o NOU M WAAR KYNLIKE 
N VAN 01 AU RLIGA 

MET 'n oorwinning van 11-6 oor Huis Vis er het PSO hut plek bo-aan die punte 
leer behou. Die oorwinning was eg ter geensins oortuigend nie. 
PSO het eintlik nie verdien om die wedstryd te wen nie. 

Ten spyte van PSO se veel swaarder pak en hulle bekender 
«qterspelers, uias Hui« Visser tot 20 minute na 1'Ustyd nog 
met 8-0 voor. Dit was ook Snoektoum wat vir die grootste 
gedeelte van die wedstryd gebiedsvoordeel geniet het: 

dit gelyk asof die wenspan 'n 
maklike oorwlnning sou behaal. 
Medics is uiteindelik beloon 

toe skrumskakel Prinsloo 'n 
netjiese skepdoel aangetekcn 
het. Potgiet r (vleuel) van die 
Blouspan het die gelykmaken 
de docI aangeteken. 
Teen die verloop van die spel 

in het Theron in die laaste mi 
nuut di wenpunte behaal met 
'n skitterende skepdoel. Eind 
telling 11-8. 

Kortom, 'n sp nnendo w d 
stryd gowen dour PSO maar 
nio sonder g Iuk nie. 
PSO so kanse om di Sauer 

beker t w in lyk nou baie 
1'00131 I rurig, Hulle is drle 
punte voor hul1e naas to teen 
standers, Huis Marais. 

handhaaf met 'n oorwinning 
van 11-8 oor Medies. Die 
wenspan kan bomset; geluk 
kig ag dat hy die vasberade 
poging van sy teenstanders 
kon afweer. 
In die eerst helfto was Di 

Huis baas n is bcloon met 
twee puik driee. Die rustydtel 
ling was dus 8-0 in die guns 
van Huls Marais. 
Onmiddellik na rustyd het 

DAGBREEK-8 
SIMONSBERG - 6 

BIJIS MAR I' - 11 
MF.iDlFJ - 8 

Iluis Marais het sy siewiqe 
posisie 01) die punleleer go- 

In .In spannende wedstryd 
het Dagbreek daarin geslaag 

V ANG HOM. Mel uiterste inspanning probeer Pypie Theron van Helderberg onder Ma 
Juba se manne uitnaeZ. Net agter hom is Piet Koornhoj, Maju,ba het die wedstryd in 

die laaste minute van die spel beklin1c deur met 17-14 teen Helderberg te wen. 

MATI 
U 

VELD 0 E S GERY 
VELE BESE INGS 

DIE Matle-veldlopers moes die afgelope a antal wedlope harde bene kou om hulle 
prestige as WP-veldloopkampioene van 1968 te behou, nadat verskeie van hul beste 

atlete deur beserings gepla is. Met die so mer net om die draa; behoort hulle egter 
alma! binnekort te herstel om sodoende volgende seisoen weer hulle volle krag te 
wys. 

J100Gi'FJPUNT en Scott is toe opgeneem in die 
WP-veldloopspan vir die SA-kam 
pioenskappe in PE. 

VONDS 
Die vonds van die jaar is egter 

die 22-jarige M.Sc.-student, Anna 
lina van der Vyver, wat vanjaar 
geen gelyke in damesv ldwed 
lope in die WP gehad het nie. 
St lIen bosch kan trots woos op 
hi rdie to gewyde atleet wat ook 
dl WI in PE sal verteenwoor 
dig. 

Dl hoogt epunt van die selsoen 
is verlcde Suterdag ber ik met 
dl WP-v ldloopkamploenskapp . 
T n spyto van die bes erde R. 
Vnrhonf, P. van del' Merwe, P. 
Er smus en F. 1 Grange, het die 
Mati stag 'n r delike vertonlng 
gelew r d ur tw ed in die span 
komp tisie t indigo Dit was 
v ral di blow ndo Murnnt Bo 
tha, L, abi " J. Scott, I R. v II 
der Merwo n F. Potgleter wat 
good v rtoon het, Botha, able 

AUERLIGA·PUNTELEER 
",0 14: 12 1 1 170 47 25 
H JI MARAIS 14 11 0 8 120 70 22 
IU~J.D I,R ~RG 4 8 4 2 98 64 20 
EJlJNDItAG IS 6 3 4 100 08 15 
MA,JUBA 1:-1 5 2 6 180 118 12 
lIMON BERG- 13 5 1 7 77 77 11 
D onn ~EI 14 4- 2 8 815 05 10 
Wll.GENHOli l~ 4- 2 8 102 12] 10 
JIllI V hSER 14 2 1 11 41 175 5 

veldJoopspan opgeneem w t r • MED Ji~ 12 1 2 9 68 148 4 
da 9 In Port Eliz. beth d elne m. 

om Simonsberg met 8-6 ('n 
doel en 'n drie teen twee 
driee) te klop. Almal is dit 
egter eens dat Dagbreek ge 
lukkig was om die wedstryd 
te wen. 
Die eerste helfte is deur Si 

monsberg oorheers, maar Dag 
breek se verdediging het ge 
hou. Nietemin hot O'Connor 
(vleuel) 'n pragtige drie vir 
Simonsberg gedruk. Rustyd 
3- O. 
Dagbreek was 'n ander span 

na rust yd. Kritzinger van Dag 
breek hardloop vanaf die mid 
dellyn, vir 'n mooi opportunis 
tiese drie wat Senekal vervyf 
(5-3). 
Dagbreek het na die afskop 

weer onmiddellik aangeval en 
na 'n agterIynbeweging druk 
Lotz op die linkervleuel 'n drie 
(8-3). 
Fourie (slot) druk vir Si 

monsberg 'n drie. Die vervyf 
skop deur Basson laat albei 
grensregters hulle vIae opsteek, 
maar die skeidsregter beslis 
dat die skop mis is. Eindtel 
ling 8-6. 

MAJUBA - 17 
HELDERBERG - 14 
M ajuba het in .In aanskou 

like en spannende wedstryd 

daarin geslaag om H elder 
berg met 17-14 ('n doel, 'n 
drie en 3 strafdoele teenoor 
'n doel, .In drie en 2 straf 
doele) te verslaan. 
Helderberg was in een sta 

dium met 0-14 agter, maar 
het pragtig teruggeveg om die 
telling kort voor die einde 
14-14 te maak. Toe het Lub 
be (vleuel) 'n omstrede drie in 
die hoek vir Majuba. gedruk, 
wat die eindtelling 17-14 ge 
maak het. 

EENDRAG - 9 
WILGENHOF - 9 

Amper so os in die N 
Tvl-WP-wedstryd loop Een 
drag rustyd 9-0 voor, maar 
die "verslane" Wilgenhof 
veg terug en maak dit ge 
lykop. 
In die eerste helfte druk 

Koornhof (vleuel), Nel (vleuel) 
en L. du Plessis (flank) driee 
vir Eendrag en het dit gelyk 
asof Eendrag die wedstryd 
maklik sou wen. 
In die tweede helfte geniet 

Wilgenhof nou gebiedsvoordeel 
maar maak hy glad nie ge 
bruik van sy kanse nie; dog 
met drie strafdoele word 'n ge 
lykop-beslissing afgedwing. 

deur 
llndre (JreveUITik 

VAN JAAR het die sportsterre van Matieland weer eens nie 
teleurgestel nie. Soos 'n vorige Sportredakteur dit gestel 

het: "En dit was 'n vet sportjaar." As ons die jaar in oenskou 
neem, het ons uitblinkers op alle terreine gehad. Dink maar 
terug aan die fantastiese vertoning van Dickey Broberg oor 
die 800 meter met 'n tyd van 1 :46.4. Ongelukkig sal dit nie 
as 'n SA-rekordtyd erken word nie vanwee die feit dat Stellen 
bosch nog nie oor 'n standaard-baan beskik nie. 

Miskien een van die beste In 
dividuele prestasies van die sei 
soen is gelewer deur Springbok 
Roelof van Riet in sy kanoe, hier 
en in die buiteland. 
Ons sal almal onthou hoe ons 

bo-oor die Ikeys geloop het met 
Intervarsity. Is dit dan nie die 
grootsto geleentheld vir enige 
Akkerbewoner nie. 

RUGBY 

Tans loop Stellcnbosch nog kop 
an kop met Villagers om die 
Groot Uitdaagbeker. Saterdag, 20 
Septemberj vind hierdie kritieke 
wedstryd op Coetzenburg plaas, 
Dit behoort ook die hoogtepunt 
in die WP se rugby-setscen te 
wees. 
Twee Maties het vanjaar die 

Groen-en-Goud oor hu lle koppe 
g trek, n1. Eben Olivier .n Janllie 
Engelbrecht. Bale geluk aan 
hulle. 
Andre de Wet, Gert Muller, 

Andrew van der Watt en Rampies 
Stander het Stellenbosch vir die 
GaseIle verteenwoordig. 
'n Menigte spelers het vir die 

WP op die veld gedraf, senior 
sowel as junior spelers, 
Maar dio diepte van Stellen. 

bosch se rugby la in sy koshuis- 

spanne. Dit is waarheen mans 
sowel as dames in hul menigtes 
op 'n Vrydagmiddag heen trek 
om die nodige ondersteuning te 
gaan gee - waar uiting gegee 
word aan die Matie-wees, op die 
veld en Iangs die veld. So is dit 
en so sal dit altyd wees. 

DAMESHOKKIE 

Lynn Nielsen en Hannie 
Claasen het hul SAU-kleure ver 
werf. Bale g luk aan hierdie twee 
dametjies. Die SAU-holddespan 
toer later vanjaar deur Brittanje. 

DANKIE 

'n Woord van dank aan die 
Sportkantoor. Hulle was altyd 
gewiZlig om van hulp te wees 
of .In brokkie inligting te ver 
skaf. 

Waar ek die Sportmanne van 
Stellenbosch aan die begin van 
die jaar in die hoedanig heid as 
Bportredakteu« verwelkom hei, 
so groet ek hulle. Dit was lek 
ker in julle geselskap. 

DI Matto word gedruk tleur Pro 
Ecclesla-Dl'ukl(ery Bep rk, Flrstrnnt, 
Observatory, vir die Btudenteraad, 
Btellenbosch. 


