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DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

By geleentheid van die amptelike opening van die
nuwe akademiese jaar op 26 Februarie 1964 het die Rektor
van die Universiteit van Stellenbosch, prof. H.B. Thorn,die
volgende verklaring gedoen in verband met die Buitemuurse
Afdeling van die Universiteit se Handelsfakulteit te Bell-
ville:

Ten gevolge van dringende vertoë van 'n aantal
individue en liggame in die Noordelike Stadsgebiede het
die Universiteit van Stellenbosch, na sorgvuldige ondersoek,
in 1958 daartoe oorgegaan om vir buitemuurse klasse vir
die B.Comm.-graad in Bellville voorsiening te maak. Dit
was maar ~ beskeie begin, maar dit het spoedig duidelik ge-
word dat die Universiteit hiermee in ~ ernstige behoefte
voorsien het.

Die getal studente het toegeneem en ook het dit
gou geblyk dat daar, naas die gewone B.Comm.-kursus, ook
aan sekere meer gevorderde en gespesialiseerde kursusse ~
groot behoefte bestaan het. In 1961 is dus ook voorsie-
ning gemaak vir die Sertifikaat in die Teorie van Reke-
ningkunde, en van vanjaar af ook vir die Meestersgraad in
die Bestuurswese. Veral laasgenoemde graad het vandag
onder Afrikaanssprekendes ~ buitengewoon ernstige behoefte
geword, aangesien ons land 'n nypende tekort aan leiers op
die gebied van Bestuurswese ondervind, ~ tekort wat onge-
twyfeld nog veel ernstiger gaan word in die jare wat voor-

lê.

Om aan hierdie behoefte na behore te voldoen,
het die Universiteit 'n doelmatige, ruime gebou in Bellville
opgerig: Dit het nagenoeg ~ R125,OOO gekos en word van
vanjaar af ten volle in gebruik geneem. Ongeveer 225
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studente sal daar klasloop: 155 vir B.Comm., 30 vir die
Sertifikaat in die Teorie van Rekeningkunde, 20 vir die
Meestersgraad in die Bestuurswese en 20 vir die B.A.-graad
met Handelsvakke.

Die Universiteit het ook daartoe oorgegaan om,
naas sy gewone dosente wat in Bellville lesgee, ~ spesiale,

permanente hoof, met professorale status, vir die Buite-
muurse Afdeling aan te stel. In hierdie hoedanigheid is
prof. M.G. Loubser benoem, wat ook van die Universiteit
verlof verkry het om desverkiesende permanent in Bellville
te woon.

Hiermee het die Universiteit sy ernstige begeerte
getoon om, deur die voorsiening van doelmatige geboue en
goed-onderlegde personeel, die gesonde toekomstige ontwik-
keling van die Afdeling - en gepaardgaande daarmee steeds
beter diens aan die gemeenskap - te verseker.

Die Universiteit wil sy hartlike dank uitspreek
teenoor diegene wat hom in hierdie belangrike saak onver-
moeid gesteun het: Die Stadsraad en die Burgemeester van
Bellville, insonderheid oud-burgemeester Raadslid M.H.
Pienaar, vir kragdadige morele en finansiële steun; die
Kaaplandse Departement vir Onder\~s vir die tydelike ge-
bruik van geboue van die Hoërskool Bellville; en verskeie
groot sake-ondernemings in die Noordelike Stadsgebiede vir
aanmoediging van hulle werknemers om van die fasiliteite
vir buitemuurse studie gebruik te maak. Die hulp van hier-
die persone en instansies het die Universiteit in staat
gestelom aan vooruitstrewende jongmense die geleentheid
te gee om hulle deur nougesette, toegewyde studie, tot voor-
deel van ons land, beter vir hulle taak in ons sakelewe te
bekwaam.

H. B. THOM,
R E K TOR.

Stellenbosch,
26 Februarie 1964.
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