OORD OP TO

DBOU

(Inwyding v n Gebou vir Voedseltegnologle,
Stellenbosch, 25 J n. 1958)
I

k voldoen graag aan die versoek van

.P. Vrugten,vorsingstasie,

L ndbou te

ie toe-

ntwoord, en

Ek doen dit na

hom vir sy woorde te d nk.

van v~

ie Direkteur van die

prof. Nel, nl. om op

spraak van Sy Ed. die ~inister v
o

ens.

cnle1dlng

belangrike ged gtes w t da r in die toespraak v n

die f.. inister voor ekom het.
II

Die

en di

1ni ter het na ver keie v n on

1 ndbouprodukte

verwys,

bel ngrikh id da rvan vir doeleindes van vo ding uit-

gebring.
Dit is seker gep s om by
dagtes da roor tIt

rdstokkies.

ge~eentheid soos hi r ie ons ge-

ga n.

Ons eerste bedryf.
win

n

Di

1 ndbou - histories.

e~is in d e - n Van Riebeeck -

er te

Die eerste Vryburgers - nie groot sukses

nie (Ook Bat via).
Toe volg stigting v n Stellenbosch,

boerdery - m

r miskien tog ook sekere ondeugde. - Inkomste-

( dam T

en $genoot) •

eko;

Hoe dit sy:

t v n ons boer ery;

oland is
lin

eer sukses met

ie begin v n ons pI ttel~nd.

hiervan.

belasting

1679 - groot b tekenis

hier het ontwikke-

v nhler het invloed uit eg ~n;

bel ngrike n vor~in swerk

eon;

y.d.

hier is ook

hier beleef ons v nd g

weer n groot st p vooruit op hi rigebi
III

hi r i

•

die Minister het ook by n me klem gelê op

sa klikheid v nons

inma

tydperk v~n blikkieskos.

bedryf:

ie nood-

ons staan v ndcg in die

Deur inma k, deur behoorlike

beh ndeling en verp kking van sek.re produkte in blikkies,
word dit moontlik ge

k

m voedselvoorr de

reeds n

die

onherbergsaa ste dele v n die wAreld te brin , en om dit
lank te bew

r.

Elke huisvrou het ook seker al baie erv -

ring v n blikkiescop a k;

da r is v ndag nagenoeg geen

huisvrou meer w t sonder die blikkies k n kla~rko
Ek was getref deur

toespraak op ~ troue.

nie.

Ieildrenk op

-2-

bruid -

0, •

sy onderneem'n

groot taak:

v n h ar getroude lewe norm
moet oopmaak!

sy sal in die loop

lweg omtrent 35,000 blikkies

Dit ly geen t yfel nie d t, in die tyd wa r-

in ons leef, ingemaakte voedsel v n enorme groot warde
ord het.

Ons dink maar net

~inist€r g~noem

an sekere syfers wat die

et, t.w. dat verlede jaar, volgens ra ing,

ingema kte vrugte en groente ter w
in ons land geproduseer

w t no

rde van meer as £20,000,000

is, en d t 'n groot gedeelte hierv~n -

ter wB8rde van ongeveer £12,000,000
bosch i

- uitgevoer Is.

dankba r dat hy geroope is om die groot vr
hlera n verbonde Is,

v· n Stellenbosch

vertrou d thy,

s

s 1 kan lewer wat

Stellengstukke,

Die Universiteit

an te p k.

.' . Vrugtenao

m met die

en die S.E. Land~oukollege,

vorsingstasie

ge-

die jong manne

uid-Afrika nog verder op hierdie terrein

s 1 kan elien.

IV

Sy Ed. di

Minister het ook na die finansiering

vir Voedseltegnologie
die

fright en Davis-fonds

dr. R.W.
het

verwys, en melding darvan

~.o.du

ilcocks en dr.

skenking v~n £15,000

Kuns en Wetenskap
gesê het, het

tot st nd

ekom het,

Toit.

gema k dat
Aandeel van

ie Unlverslt it

gekry, en Dept. v nOnderwys,

het £-vir-£ bygedr •

ek - en seker u

1m look

Uit wat die Minister
- afgelei dat die
Die Universiteit

b ie goeie ding was.

£-vir-£ bydr e

v n die Gebou

het· egter in we klikheid £18,500 bygedra, ma r die Dept. van
Onderwys, Kuns en

et.enskap het, tot nou toe

op £15,000 n £-vir-£ bydrae ge ee.
volgtrekking
ek hulle van

Ek kom dus tot die ge-

dat hulle my nog £3,500 skuld!
anspreek,

1tans, nog net

Hiervoor gaan

en ek weet ek s 1 die Ainister van

Landbou aan my kant hê!
Die Minister het verskeie skenkers en
noem, en welverdiende

nder weldoeners

ge-

dank en hulde aan hulle toegebring.

Ons sluit ons van h rte da~rby a n.
Dit is egter n feit d t ons v nd g nog

hele paar duisend

-3pond kortkom

om Voedseltegnologie

gebou te voltooi.

behoorlik

toe te rus en die

Ons wil hê ons vriende moet dit maar in

hulle ore knoop!

Ek wil hier graag besondere

dering betuig a n die Vissery

dank

en

Ont ikke]ingskorpor~sie

arwat

ons nie so lank gelede nie ook 'n mooi skenki.ng van £1,000
gegee het.

Ons vertrou dat die nog ontbrekende

p ar duisend

pond ook weldra gevind s 1 word - veral as vriende v n die

en ons landbou vand g nou hier sien w t reeds

Universiteit

met geskente gelde bereik is!

v

Sy

~d. ie

inister het ook gepra t oor die goeie samewerking

tussen die

niversiteit

Stellenbosch.

en die twee landbou-inrigtings

Hy ~ s ook so vrien e1ik om waardering

spreek vir die a ndeel w t die Universiteit
die tot t

op
uit te

gehad het aan

dkoming van sommige v n hierdie geboue.

Ons is bly hy het dit genoem.'

Ons kan h m die versekering

gee dat dit ~ns opregte strewe is
oontll

0~~

0,

hierdie s mewerking

te maak , en dit so sterk moontlik

~het vandag al

n

ietwat sonderlinge

heid v n aktiwiteite
v n die Universiteit,

n

uit te bou.

si~uasie

Dit is nie meer ~ltyd so m klik om in on

so

ntstaan.

groot ver keid n-

s eidslyn te trek tussen die werk

.P. vrugtenavorsing-

die werk van die

t~sie, en die werk v n die Stellenbosch-Flsenburgse
kollAge v~n die Universit

it.

Landbou-

Neem bv. die ba nbrekende

werk wat onlangs hier gedoen is in verband met die bereiding
v n 'n ga r mieliemeel
en

w t onmiddellik

t ook deur die Minister

teit.

M.Sc.-student

Die dosente v n wie hy onderrig

het, was

van die Universi-

en leid n

mpten re van die Dep rte ent van Landbou.

materi le en

pp rate wat hy

verkry deur die goedgeslnuheid
teit en die Dep rtement.
vang het, is
samewerking

ebruik gereed is,
Die senior student

genoem is.

n

wat hier an gewerk het, was

vir

ontv ng
Uie

ebruik het, is grotendeels
van vriende van die Universl-

Die gra d wat hy op die end ont-

graad van die Universiteit.
nie beter ge!llustreer

n Mens kan die

sien as Juis in hierdie

-4geval nie.

Hierdie s mewerking

hegter en groter ma. k.

wilons

Ons kan nie tyd verloor m t

hande klein tegniese of toretiese
ver nt oordelikheid
on

i

0

ller-

vrae nie, soos wie se

dit of d t, m ar ons moet voortgaan,

moet almal saam skouer aan die

taak lA voor:

uitbou en no~ veel

iel sit.

\ ant In groot

die mense van Suid- frika te voed, en

0

ie produkte van ons bodem op die markte van die groot wêreld
daarbuite te bring.
VI

Dank aan

inister vir sy woorde, en vir

Land gedoen het.

Ons het met weemoed v n sy be luit verneem,

nl. dat hy na die eersvolgende
landsbestuur

v nons

1 ndbou m

i sig

ons weet hy het in die jare,

n helderhe d van gees
1

t hy

. n deroer

lr.ndbou gestean het, ve 1 v n blywende wa~rde tot

st nd getr
gedoe

ver iesing nie verder vir ons

beskikb ar s 1 wees nie.

Ons w et hy h tos
bestuur;

lIes w t hy vir ons

nlj

ons weet boewal dat, \vat hy vir ons 1 ndbou

he , hy dit met ernstjge to wyding en met diepe
Namens die Universiteit

liefde geJoen het.

v n Stellenbosch:

aie dankie dnarvoor.
a~ u bes ek R n

tellenbosch,

tot in lengte v n dae vir u

en mag hierdie gebeurtenis,
angename herinnering bly.

