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VAN WYK

Oor die werk en betekenis
veel gesê te word nie, aangesien

LOUW

van N.P. van Wyk Louw hoef hier nie

hy op die gebied van die Afrikaanse

kunde vandag verreweg die bekendste
universiteite

(D.LITT.)

figuur is.

letter-

In ons skole, aan ons

en onder ons publiek word sy skeppinge,

en die groot verskei-

denheid daarvan, hoog geroem en gewaardeer.

Na sy jeugjare in die Noordweste
teit van Kaapstad,
Vervolgens

het hy dosent in Afrikaans

het hy TI professoraat

letterkunde

aan die Universiteit

en inderdaad

waardeur

in die Afrikaanse

geword.
en toe,

in Afrikaanse

van die Witwatersrand

As universiteitsman

te aan-

het hy

openbaar sy werke 'n wys-

dit op TI ho~ intellektuele
letterkunde

aangeneem

om TI professoraat

ernstige student gebly, en gevolgelik

gerige diepsinnigheid,
versterk

in Amsterdam

teruggekeer

vaar, 'n leerstoel wat hy vandag nog beklee.
skerpsinnige,

aan hierdie universiteit

in Afrikaans

enige jare later, na sy vaderland
en Nederlandse

van Kaapland en aan die Universi-

peil geplaas word

TI hoogs belangrike

element enorm

het.

Hy geniet die merkwaardige
Afrikaanse

letterkundige

bekroning,

onderskeiding

dat hy die hoogste

die Hertzogprys,

reeds drie keer ver-

werf het, t.w. een keer vir po~sie, met sy werke Alleenspraak,
en Tristia;

een keer vir drama, met sy welbekende

Die Halwe Kring

Germanicus;

en een keer

vir sy kritiese prosawerk.

Met die rykdom van sy arbeid, by name sy po~sie,

versdrama,

en krities-bespiegelende

drama, radiodrama

werk oor literêre

sels, het hy ongetwyfeld TI grootse bydrae gelewer tot die Afrikaanse
tuurlewe,

en tot die waardering

buite Suid-Afrika.
buiteland

begin-

kul-

daarvan sowel in ons eie land as in kringe

'n Goeie aanduiding

van die hoë aansien wat hy in die

geniet, vind ons in die feit dat die ou Nederlandse

Utrecht hom in 1948 TI ere-doktorsgraad

universiteit

vir sy skeppende werk toegeken het.

Manne van die gehalte en formaat van Van Wyk Louw verskyn nie dikwels op die letterkundige
nie.

terrein in Suid-Afrika

Hy is iemand wat met onuitputlike

dinamiese,

oorspronklike

in die algemeen,

is dit besielend
sien en uitleef,

geeskrag, met fyne aanvoeling

denke 'n nuwe tydvak in ons letterkunde

Hy is iemand wat die geesteslewe
Afrika

of selfs in die hele wêreld

van die Afrikaner,

en met

ingelui het.

en die gees van Suid-

op blywende wyse verryk het.

Vir ons, sy tydgenote,

om te weet dat hy hom in alles as egte seun van Suid-Afrika
en veral dat hy - selfs in sy rrlojale versetrr - iemand in

die boesem van sy volk is.

Getrou aan eie land en bodem en mense, is hy

egter ruim van hart en gees om ook aan ander dit te gun wat weer hulle eie is.

Ons dank Van Wyk Louw vir wat hy vir ons is.
Stellenbosch

ag hom gelukkig dat hy, deur die toekenning

aan sy dankbaarheid

Stellenbosch;
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en waardering

ondubbelsinnige

Die Universiteit

van

van 'n eredoktorsgraad,

uitdrukking

kan gee.

H. B. THOM,
REKTOR, U.S.
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ROUSSEAU

Dit sou moontlik wees om TI baie lang en indrukwekkende
gee van die wetenskaplike

prestasies

staan met In saaklike aanduiding

lys te

van dr. P.E. Rousseau, maar ons vol-

van die hoofpunte.

Nadat Etienne Rousseau as skoolseun van Tulbagh sy ho~rskoolopleiding aldaar voltooi het, het hy na Stellenbosch
wyse beide die B.Sc.- en die M.Sc.-graad
Kaapstad het hy as leerling-ingenieur
Saargebiede
studeer.

gekom waar hy op skitterende

verwerf het.

Na TI kort rukkie in

van Yskor na Engeland

in Duitsland gegaan om in die Chemiese

en die Ruhr- en

Ingenieurswese

verder te

Sy studie in hierdie verband het hy met soveel welslae

voortgesit

dat hy in 1937 by die eksamen van Britse Instituut van Chemiese
die beste kandidaat

in die Statebond was, en vir dié besondere

William McNab-medalje

gevolg.

vrugbare wetenskaplike

Hy was agtereenvolgens

deling van Yskor, navorsingsingenieur
rale Volksbeleggings
Federale

d.w.s. op veertigjarige

Sasol, wat voorbestem

Dr. Rousseau is tans voorsitter
die Sasol-bemarkingsmaatskappy

Adviesraad

Organiese

van die Eerste Minister,
Akademie

Dr. Rousseau

Produkte

liggame,

was om TI Suid-

vir Wetenskap

Reserwe-

Chemiese

en Kuns en verskeie

Instituut,

ander.

se naam sal egter altyd veral met Sasol geassosieer
tot In gevestigde

chemiese nywerheid

se snel-ontwikkelende

vandag daar as In wêreldleier
Dit is verfrissend

geword.

in die steenkool-gebaseerde
en verheffend

formaat van dr. Rousseau

en nywerheidsbydraes,

produsent

van

sentrum van SuidSasol staan inderdaad
petrochemiese

bedryf.

om te weet dat In man van die

nog steeds opregte mens, hoogstaande

en lojale vriend van sy medemens

Stellenbosch,
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keuse as bestu-

soos die Wetenskaplike

Afrika

dat die Universiteit

In 1950,

en nog ander groot maatskap-

en het dit ook TI belangrike

wetenskaplike

en ontwikke-

van die Suid-Afrikaanse

petrol en ander brandstowwe,

kultuurman

dat hy

te word.

die Suid-Afrikaanse

Onder sy leiding het Sasolontwikkel

wetenskaplike

van

van die direksie van Sasol, van

is hy lid van wetenskaplike

die Suid-Afrikaanse

word.

betekenis

Hy is ook lid van die direksies

Owerigens

direkteur

en van ander liggame wat in verband met Sasol

bank, Yskor, Anll<or,Klipfontein
pye.

van Fede-

en Suidwes.

leeftyd, was hy die vanselfsprekende

van die allergrootste

in

twee hoedanighede

aan die kuste van Kaapland

van die nuutgestigte

onderneming

funksioneer.

en besturende

manne was in verband met bv. die vestiging

ling van die visnywerheid

Afrikaanse

die

van die kooksaf-

by Satmar, nywerheidsadviseur

Dit was veral in laasgenoemde

een van die vernaamste

loopbaan

hoofskeidkundige

Beperk, en mede-bestuurder

Nywerhede.

rende direkteur

prestasie

verwerf het.

Hierna het In buitengewoon
Suid-Afrika

Ingenieurs

gebly het.

Dit is omrede van sy

en tewens omrede van sy menslike

hom by hierdie geleentheid

kwaliteite,

sy hoogste onderskeiding

H. B. THOM,
REKTOR, U.S.

toeken.
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die Universiteit

Ingenieurswese

en senior lektor in dieselfde

van die Bounavorsingsinstituut

Nasionale

behaal.

vak aan die Universiteit

van die W.N.N.R.

lektor

van die Witwatersrand,
van Stellenbosch.

geword het.

opgang gemaak:

Fisiese Navorsingslaboratorium,
Ingenieurswese,

lik Direkteur-Generaal

Hy was agtereenvolgens

aan die Universiteit

gebied buitengewone

vir Werktuigkundige

in die

het hy gebly tot 1946, toe hy Hoofnavorsingsbeampte

Op Stellenbosch

wetenskaplike

Roux, afkomstig van Bethlehem

student en het die grade B.Sc., M.Sc. en D.Sc. aan

van die Witwatersrand

in Werktuigkundige

'{j.TI

ROUX

Dr. Abraham Johannes Andries
O.V.S., was In briljante

(D.se.)

Daarna het hy op

hy word Direkteur

van die

Direktuer van die Nasionale

Vise-president

van die Raad op Atoomkrag,

van die W.N.N.R.,

Instituut
en einde-

welke posisie hy tans nog

beklee.
Dit is in laasgenoemde
waarde aan Suid-Afrika

hoedanigheid

gelewer het, en nog lewer.

program is opgebou op die grondslag
hy die leier en inspirasie
tuut by Pelindaba,
is grotendeels

dat hy diens van onskatbare
Ons nasionale

wat hy in 1958 gelê het, en sedertdien

van die hele program gebly.

en die wetenskaplike

publikasies

die gevolg van sy voorbeeld

Vir ons twee universiteite

wat vandaar uigegaan het,

en inspirasie.

van die Suide, Stellenbosch

van die Suidelike

begin af was hy lid van die Beheerraad
begrip en deursettingsvermoë

Universiteite

gehelp het om moeilike

Eerste Minister,

probleme

ingenieurs.

van die Gesamentlike

Daarby is hy een van die stigterslede

tuurwetenskappe

en Tegniek van die Suid-Afrikaanse

Kuns, en was hy tewens President

van die Akademie

Dr. Roux is voorwaar In besielende
gees van die Afrikaner.

het tot die stig-

waar hy met insig,
op te los.

Adviesraad

van die Fakulteit
Akademie

van die

van Na-

van Wetenskap

en

self.

voorbeeld

van die wetenskaplike
en toewy-

maar bowenal in die diens van

sy land en sy volk.

Stellenbosch,
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-

Raad van Beroeps-

Ons huldig In man wat hom met nederigheid

ding gestel het in die diens van sy wetenskap,

Van die

kultuurterrein

Hy is lid van die Wetenskaplike

en was ook president

en Kaapstad,

by Faure.

van die Kerninstituut,

Ook op ruimer terrein - by name die Afrikaanse
het dr. Roux hom ingespan.

het

Ons groot kerninsti-

het hy ook TI ware krag geword in soverre hy aktief meegewerk
ting van die Kerninstituut

kernenergie-

H. B. THOM,
REKTOR, U.S.
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DE VILLIERS

was daar seker nog maar min mense wat op so TI be-

jeugdige leeftyd soos adv. David Pieter de Villiers landswye

heid verwerf het.
die allergrootste

Dit het hy bereik omdat hy vir Suid-Afrika

dienste van

betekenis gelewer het.

Na sy skooljare in die Paarl het hy na die Universiteit
Stellenbosch
het.

van

gekom, waar hy die grade B.A. en LL.B. albei met lof behaal

Daarna het hy advokaat

loop van tyd TI uitmuntende
as deeltydse

in Kaapstad geword;

praktyk opgebou.

dosent in Burgerlike

Prosesreg

en hier het hy met ver-

Terselfdertyd

het hy opgetree

aan die Universiteit

bosch, en tewens in Kaapstad die leier en raadgewer

Nadat David de Villiers
opgetree waarvan

ons regsgeskiedenis,

in 1955 Senior Advokaat

sommige ongetwyfeld

insonderheid

van Stellen-

geword van jong advokate

wat deur hom op die eerste skredes van hulle advokateloopbaan

in gedinge

bekend-

gerig is.

geword het, het hy

sal bly staan as mylpale

in die geskiedenis

in

van ons Staatsreg.

So

was hy bv. leier van die advokate wat vir die Staat opgetree het in die groot
saak waarmee

die sg._konstitusionele

Sy grootste
geskille

stryd van die vyftiger

taak sou hy egter 'n paar jaar later aanpak.

oor die bestuur van die Mandaatgebied

Internasionale
die Regering

Hof in Den Haag aanhangig

Suidwes-Afrika

lê, want die saak sou verskeie

in 1960 voor die

jare lank voortduur,

van Suidwes en die hoogste belange van Suid-Afrika

deur

wat Suid-Afrika

Hiermee was 'ngeweldige verantwoordelikheid

is.

Toe die

gemaak is, is Davide de Villiers

aangewys as leier van die span regsgeleerdes

saak moes stel.

jare afgesluit

se

op sy skouers ge-

en ook was die lotgevalle
daarmee gemoeid.

Adv. De Villiers het egter steeds met die grootste geduld en beheersing opgetree, hy het sy saak met insig, duidelikheid
hy het te alle tye TI toonbeeld

van beleefdheid

en nederigheid

vriend en vyand het hy weldra groot agting afgedwing,
sy span medewerkers,

het hy aan Suid-Afrika

van die Wêreldhof,

bespreking,

uiteindelik

Suid-Afrika

verwerp word, het

na verskeie

aankondig

van ons in diepe dankbaarheid
Deur die toekenning

By

en, trou bygestaan

betekenis

en Ethiopië

ons TI sug van verligting

bewys.

in die

Toe die
oorweging

se aanklagte

geslaak

deur

en

teen

en het baie

op ons knieë gegaan.
aan David de Villiers van die graad LL.D.
van Stellenbosch

arbeid van 'n skitterende

ons kan weet dat die ganse Suid-Afrika

oud-student.

sy erkentlikheid

vir

En ons is dankbaar dat

hierin van harte met ons saam voel.

I-I. B .

Stellenbosch,
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gebly.

jare van ondervraging,

dat Liberië

(honoris causa) toon die Universiteit
die inspirerende

gestel, en

en aan reg en geregtigheid

hele beskaafde wêreld TI diens van onvergeetlike
President

en oortuiging

TaOM,
REKTOR, U.S.
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GERICKE

Soos baie ander manne wat geroepe was om met verloop van tyd groot
verantwoordelikheid

te dra, het ook ds. J.S. Gericke reeds vroeg in sy lewe

blyke van besondere

leierskapskwaliteite

sy studentejare

aan die Universiteit

van die groot en lewenskragtige
aktiewe,

roepingsbewuste
Gedurende

skeie terreine

gegee.

Dit sien ons bv. reeds in

van Stellenbosch,

Christen

toe hy voorsitter

Studentevereniging,

destydse Afrikaanse

Nasionale

Studentebond.

dienste van blywende waarde gelewer.

groot vrug as leraar gearbei.
bosch-Sentraal,

en ook van die

die jare wat hierop gevolg het, het ds. Gericke

van die N.G. Kerk, t.W. Uitenhage,

Swellendam

In belangrike

en Stellenbosch,

Dit geld insonderheid

waar hy tans staan.

van die gemeente

kerklike

liggame:

die Algemene

die Kuratorium

-

As begaafde

en besielde Kerkman het hy, met sy treffende boodskap

van die Sinode van die Kaapse N.G. Kerk.

van ons ontslape Eerste Minister,

By tal van nasionale

opgetree.

dr. H.F. Verwoerd,

en kulturele

het hy groot hoogtes

geleenthede

het hy as redenaar

Daarby het hy sy land en volk op uitnemende

wyse gedien toe hy

deur die Regering versoek is om ten behoewe van Suid-Afrika
in Den Haag getuienis

Alma Mater gewy.
die Universiteit
fakulteit

by die Wêreldhof

af te lê.

Ten slotte het hy sy kragte ook onvermoeid

hierdie

ten tyde

baie diep geroer.

Ook op die gebied van die breëre volkslewe
bereik.

Kweekskool,

bewys toe hy in 1965 met TI oorweldigende

verkies is tot Moderator

die ganse Suid-Afrika

Hy is aan-

Die groot vertroue wat

meerderheid

van die teraardebestelling

en bepa-

Sendingkommissie,

van die Teologiese

en die Raad van die Kerke.

die Kerk in hom stel, is treffend

Stellen-

word.

Sy invloed as kerkman het egter veel verder gestrek.

die Sinodale Kommissie

gemeentes

Aan hom is die genade gegee om die

lende faktor in hulle hele lewensbeskouing

die Proponentseksamenkommissie,

op ver-

het hy met

Heilige Skrif so te laat spreek dat dit vir jongmense In beslissende

gewys as lid van belangrike

was

aan die diens van sy

TI Jaar lank het hy met uitsonderlike
se Fakulteit
is inderdaad

van Geneeskunde

ingesamel,

toewyding

fondse vir

en die ontstaan van

in hoë mate aan sy ywer toe te skrywe.

hy reeds sedert 1948 lid van die Universiteitsraad,
deer word dat hy in Julie 1953 tot Vise-kanselier

Ook is

waar sy werk só hoog gewaarvan die Universiteit

verkies

lSo

Dit is vir die Universiteit

In voorreg

ds. J .S. Gericke te vereer, In man wat volkome
wat hy liefhet, In man wat dit bowendien

Stellenbosch,
8 Oktober 1966.

om In man van die kaliber van

opgaan in die diens van hulle

altyd met In verkwikkende

B. TnOM,
REKTOR, U.S.
il.

glimlag doen.
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RUPERT

Dr. Anthony Edward Rupert is oorspronklik

afkomstig

van Graaff-

Reinet - en, soos sommige van ons weet, is hy baie trots op sy herkoms van
hierdie dorp wat spog met die titel "Die Juweel van die Karoo"!
Na sy studie aan die Universiteit
ondervinding
onderneming

gemaak,

het hy op baie beskeie wyse met n klein

as universiteitsdosent,

tot die sakelewe toegetree.

ling en n gebalanseerde,

beheerste

eers baie geleidelik

en besturende

Deur onverpoosde

verbeeldingskrag

maar later werklik

fenomenaal.

direkteur van die Rembrandt-groep

opgang

As voorsitter

van maatskappye

het hy die

sake-organisasie,

wat

in 16 lande beskik en wat sy produkte, met n jaarlikse

tans oor 26 fabrieke

omset van R870 miljoen,

n sake-prestasie

arbeid, fyn aanvoe-

het hy volgehoue

en leidende gees geword van n wêreldwye

inisi~erder

en na n kortstondige

van Pretoria,

in 160 lande van die wêreld verkoop.

wat in Suid-Afrika

Hierin sien ons

nie maklik ge~wenaar word nie, en wat

selfs in die hele wêreld nie baie gelykes het nie.
Met dr. Rupert se prestasie
een sy van sy veelsydige
sende gesindheid

op sakegebied

aanleg aan.

Hy openbaar ook die indringende,

van die ware wetenskaplike

skeie betekenisvolle

en ook het hy herhaaldelik

sionale,

sosiologiese

vraagstukke

Vir ons universiteite

dat ons in hom n groot vriend en kampvegter
dat geldelike

en die Ekonomie

referate belangrike" naop oorspronklike,

diep-

is dit In genoeë om te weet

het.

Hy het nie net by her-

hulp aan ons universiteite,

in ons jeug is, die beste belegging

vor-

Van sy hand het daar ver-

~n skrifstukkeen

en opvoedkundige

sinnige wyse behandel.

belegging

gees.

bydraes op die gebied van die Skeikunde

verskyn,

haling beklemtoon

roer ons egter nog maar

in soverre dit

n

is wat gemaak kan word nie,

maar hy het ook self na vore getree en met ope hand self hierdie

belegging

gemaak.
Ons sou n groot leemte laat as ons nie ook met waardering
maak van die kragdadige
aan kuns en kultuur,
verleen nie.
die beeldhoukuns

ondersteuning

wat dr. Rupert met sy maatskappyegroep

en veral aan die behoudvan

die skatte van ons verlede,

Dit is deur sy toedoen dat pragwerke

van die skilderkuns

onder die aandag van die gewone publiek ingedra is;

is eweneens deur sy toedoen dat verskeie
waarde - ook hier op Stellenbosch
Spandaukop,

daardie treffende

en dit

bewaar gebly het.

berg wat soos Inwagter oor Graaff-

Reinet troon, moes vir Anton Rupert n simbool gewees het:

ook hy staan wag,

..... vir ons sakelewe, vir ons universi-

teite, vir ons kuns en kultuur en die mooi skatte van ons verlede.
hom daarvoor.
H. B. THOM,
REKTOR, U.S.
Stellenbosch,
8 Oktober 1966.

en

bouwerke van groot kultuur-historiese

self - vir die nageslag

hy tree in die bres, hy lewer diens

melding

Ons eer
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vervolgens

geniet.

STEYN

universiteit

In die twintiger

van Weenen

het hy TI doktorsgraad

en pligsgetroue

wyse gedien.

Raad van Handel en Nywerheid
Nywerheid,
assistent

ekonomiese

Steyns-

gestudeer,

en

en ZUrich voortgesit.

in die Ekonomie

jare het hy tot die Staatsdiens

het hy, vir meer as dertig jaar, in verskillende
bekwame

op Colesberg,

Daarna het hy op Stellenbosch

sy studies aan die Universiteite

Aan laasgenoemde

(

(D.COMM.)

Daniel Hendrik Steyn het sy skoolopleiding
burg en Potchefstroom
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behaal.

toegetree.

hoedanighede

Hier

sy land op

Na enige jare het hy ekonoom vir die

geword, daarna lid van die Raad van Handel en

adviseur van die Raad van Handel en Nywerheid,

van die Departement

van Finansies,en

tot 1960, Sekretaris

van Finansies.

sies is hy aangestel

as ekonomiese

eindelik, in die jare 1950

Na sy uittrede as Sekretaris
raadgewer

beroeps-

van Finan-

van die Eerste Minister

en voor-

sitter van die Ekonomiese Adviesraad.
Veral in laasgenoemde
gedra om gedurende

drie hoedanighede

die huidige tydperk van ekonomiese

linge van TI oordrewe welvaartsekonomie
se ekonomiese

ontwikkeling

si~le beplanning

te gee.

meegebring

groei, wat al die kwel-

het, rigting aan ons land

Op die terrein van ekonomiese

het hy dienste van onskatbare

ook onder sy leiding dat die eerste omvattende
vir Suid-Afrika

het dr. Steyn TI swaar las

waarde gelewer,
ekonomiese

ook op die internasionale

met groot vrug vir Suid-Afrika

ingespan.

oor ekonomiese

aangeleenthede

terrein het hy hom

Vanaf 1929 het hy aan tal van konin die buiteland

deelgeneem,

wat tot die stigting van die Internasionale

die Algemene

Ooreenkoms

oor Tariewe en Handel gelei het.

Alternatiewe

Goewerneur

van die Internasionale

opgetree

ontwikkelingsprogram

vir ons lê egter nie net in die werk wat hy in

ons land self gedoen het nie;

die byeenkomste

en dit was dan

die lig gesien het.

Sy groot betekenis

ferensies

en finan-

op die meeste van die Internasionale

Monetêre

o.a. aan

Monetêre

Fonds en

As Suid-Afrikaanse
Fonds het hy aktief

Fonds- en Bankvergaderings

tussen 1951 en 1960.
Dit is verheffend
terselfdertyd

van hierdie uitsonderlike

Daarby is hy TI man van onberispelike

lojaliteit

aan sy land en sy vriende.

integriteit,

heid.

gevind word nie, maar in diensvaardigheid,

Hy is vir ons die verpersoonliking

nederigheid

en grooten opregt-

van dié waardes wat waarlik

In volk waar lik groot maak.
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en van

Dr. Steyn lewer vir ons

weer eens die be\vys dat die ware groot gees nie in uiterlike vertoon
doenerigheid

bekwaamheid

TI nederige mens te vind wat homself nooit in die voorgestoeltes

geplaas het nie.
onkreukbare

om in TI man

H. B. THOM,
REKTOR, U.S.

tel, en

MOTIVERING

VIR

EREDOKTORSGRAAD

MNR.

A. A.

Mnr. A.A. von Maltitz

VON MALTITZ

is Vrystater

Pieter Johan Michiel von Maltitz,
Boere-oorlog,

(D.IUG.)

van geboorte.

was In Boerekommandant

en later burgemeester

Sy vader,

in die Anglo-

van Dewetsdorp.

Mnr. Von Maltitz het In graad in die myningenieurswese
Universiteit
Institute

van die Witwatersrand

of Technology

sake-administrasie

in Amerika

begewe en agtereenvolgens

en vandaar later na die welbekende

na het hy meteoriese

Transvaal

het mnr. Von Maltitz

In 1943 het hy ondergrondse

beklee.

Consolidated

gaan studeer, waar hy TI meestersgraad

in Suid-Afrika

diens van die mynbounywerheid

myn geword,

opgang gemaak:

vervulling

verskeie

bestuurder

belangrike

be-

van die Vlakfontein-

Robinson Deep gegaan.

Daar-

het hy tegniese direkteur

van Anglo

kon hy maak omdat hy In man is met In buitenge-

vermo~, en ook omdat hy steeds onvermoeide,

aan die dag gelê het.

mynbouindustrie

het hy ook weldra

In die hoogste bestuurlike
erkenning

1965 lid van die Goudprodusente-Komitee,
van Mynwese

uitmaak;

hy was gedurende

getroue pligskringe van die

hy was bv. vanaf 1959 tot

gevind:

wat eintlik die kern van die Kamer

1963-1964 President van die Kamer van

en hy het die Kamer in 1965 by die agste mynboukongres

van State-

verteenwoordig.
Die mynbouindustrie

op sigself nie.

was vir mnr. Von Maltitz

Dit is wel In groot en magtige

is dáár om ons land en sy mense te dien.

en hom veralook

egter nie In einddoel

faktor in ons land, maar dit

Handelend

mnr. Von Maltitz hom op aktiewe wyse vir navorsing
interesseer

hom in die

geword.

wone intellektuele

bondslande

in

eers by Rand Mines, toe Gold Fields Groep,

Gold Fields, en vervolgens

Hierdie vooruitgang

Mynwese;

en later aán die Massachusetts

verwerf het.

Na sy terugkeer

trekkings

verwerf,

aan die

op hierdie beginsel het

in verskillende

vir die belange van ons universiteite

Dit is in hoë mate aan hom toe te skrywe dat die myne studiebeurse
het en ook ruime skenkings aan ons universiteite
Dat TI man van hierdie werkkrag,
rein erkenning

sowel in Suid-Afrika

intellek

op wye ter-

Dit word o.a. bewys deur die

erkentlikheid

toe te ken, toon die Universi-

teenoor hom persoonlik,

maar deur hom ook

vir alles wat hierdie groot nywerheid

beteken het.
B. THOM,
REKTOR, U.S.
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en gesindheid

as in die buiteland.

teenoor ons mynbounywerheid
en ons universiteite

ingestel

is om lid te word van verskeie geleerde verenigings,

Deur TI eregraad aan mnr. Von Maltitz
teit van Stellenbosch

beywer.

gemaak het.

sou kry, is seker nie vreemd nie.

feit dat hy uitgenooi

rigtinge ge-

vir ons land

MOTIVERING

VIR

DR.

___

.....
--..,.

,~_

EREDOKTORSGRAAD

FREDRIK

MEYER

Dr. Fredrik Meyer, wat in Grikwastad

....a.... ~ ,,--.

-Kaa~8taa

en-Q~

Stellenbosch.gea~~G~&p.

1919 aan die Universiteit

(D.ING.)

van Stellenbosch

A1Ï~

gebore is, -Rat eSP8 ill
Sy M.Sc.-graad

verwerf.

het hy in

As jong man het hy

reeds vroeg onder die indruk gekom van die waarde wat TI eie staalnywerheid
vir Suid-Afrika

kon hê, en dit was hierdie visie wat vir hom in sy latere

loopbaan Tn blywende rigsnoer gebly het.

In 1924 verwerf hy TI doktorsgraad

in die Metallurgiese

wese aan die Technische Hochschulevan

Charlottenburg

hy aangestel

van die Suid-Afrikaanse

tegniese

as skeikundige

ingenieur

Ingenieurs-

in Berlyn, en daarna word
Regering.

As

raadgewer het hy TI vername bydrae gelewer in verband met die wetge-

wing wat in 1928 tot die stigting van ons pronknywerheid,
gegee het;

en daarna het hy in dié organisasie

Yskor, aanleiding

van die een hoogtepunt

na die

ander gevorder.

Toe die groot uitbreidingskema
dr. Meyer as konstruksiebestuurder
gings by Vanderbylpark.

van Yskor in 1946 geloods is, is

in beheer geplaas van al die nuwe toevoe-

Dit is hierdie ontwikkeling

dat die sg. Vaaldriehoek-gebied
se swaar-ingenieursbedryf.

wat daartoe gelei het

vandag die spil geword het van Suid-Afrika

In die lig hiervan is dit dan ook nie vreemd

nie dat, toe sy vriend en geesgenoot

dr. H.]. van der Bijl in Desember 1948

oorlede is, dr. Meyer sy logiese opvolger as leier van Yskor was.
1949 tot sy aftrede in Februarie
onvergelykbare

1966 het dr. Meyer sy taak as voorsitter

aan hom verskuldig.

Vanderbijl

Die seldsame onderskeiding

voorsitter

Afrika en in die buiteland.

wetenskaplike

vereniginge,

en

in Suid-

Hy is ook TI groot vriend en ondersteuner

van ons

van die Raad van

van Pretoria.

In sy lewensbeskouing
groot respek afdwing.

en lewenswandel

As godsdienstige

dat liefde en verdraagsaamheid

teenoor

is hy iemand wat allerweë

mens huldig hy die lewensfilosofie
sy medemens,

en TI diep sin vir verantwoordelikheid

woorde te gebruik,

gekoppel met beslistheid
kragte is wat, om sy eie

!!tot aan die hemele reik - dit vermag alles, oorwin alles,

het nie as nalatenskap
siastiese

het hom bv. te beurt geval

en is op die oomblik meer bepaald Voorsitter

die Universiteit

is dank

Soos 'n mens kon verwag, het hy met verloop

van tyd lid geword van gespesialiseerde

universiteite,

ander groot nywerhede

te wees van Yskor, African Metals Corporation

Ingenieurskorporasie.

van optrede,

met

durf, stukrag en insig uitgevoer.

Nie net Yskor nie, maar ook verskeie

om gelyktydig

Vanaf

'n groep verslane

vyande nie, maar wel 'n leër van entoe-

ondersteuners!!.
Deur so 'n oud-student

te eer, bring die Universiteit

naam luister toe.
Stellenbosch,
8 Oktober 1966.
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ook aan sy eie

