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EREDOKTORSGRAAD: SY ED. B. J. VORSTER

In die noordooste van Kaapland, daar waar die uit-
lopers van die Drakensberge oor die grDsv18ktes uitstoot, hGt
adv. John Vors~er die lewenslig aanskou. Na sy vroeë kinder-
jare in Jamestown, en sy skooljare op Sterkstroom, het hy nn

die Universiteit van Stellenbosch gekom, waar hy die grade
B.A. en LL.B. behaDl het, en o.a. ook by sy onvergeetlike
voorgDnger, wyle dr. H.F. Verwoerd, en by ons geagte Kanseli8r,
dr. T.E. DOnges, lesings bygewoon het.

Reeds as student het adv. Vorster lewendige belang-
stelling in landsake getoon, en het hy inderdaad ook sterk
leierskapskwaliteite Dan die dag geleê. Nadat hy hom as pro-
kureur op Brakpan gevestig het, is hy in 1953 tot volksraedslid
vir die kiesafdeling Nigel verkies.
het hy merkwaardige opgang gemaak:

In die politieke lewe
in 1958 word hy Adjunk-

minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap en van Volkswelsyn
en Pensioene, en in 1961 Minister van Justisie, TIportefeulje
wat hy tot 13 September vanjaar behartig het, toe hy Eerste
Minister geword het en aldus tot die hoogste en verantwoorde-
likste amp in ons landsregering geroep is.

Adv. Vorster beskik oor die gawes wat hom laat uit-
munt as briljante parlementariër: hy maak hom ten volle ver-
troud met sy probleem, hy beoefen kalmte en beheersing, en hy
beskik oor 'n buitengewoon vlugge, heldere gees en 'n onuitput-
like werkvermoë • Daarby word hy gekenmerk deur 'n vonkelende
humorsin, wat, terwyl dit vir politieke teenstanders ontwapenend
en selfs vernietigend kan wees, vir vriende en kollegas steeds
verfrissend is. By dit alles is hy oortuigde patriot, TIman
wat deur dik en dun bly staan vir wat hy as reg en billik be-
skou, 'n man wat ter wille van sy land en sy volk die swaarste
storms met blymoedigheid trotseer.

In die tyd waarin ons vandag lewe, het Suid-Afrika
vir John Vorster baie nodig. Die beeld van Suid-Afrika dra
hy na buite uit met opregtheid en waardigheid; Suid-Afrikaners,
wat ryp en volwasse is en die tekens van die tyd soms met
besorgdheid lees, vervul hy met moed en vertroue; en vir jong
Suid-Afrika het hy 'n simbool en bron van besieling gewor-d•

Vir die Universiteit van Stellenbosch is dit 'n eer
en genoeë om in sy gedenkwaardige Eeufeesjaar ook aan hierdie
skitterende oud-student sy hartlike waardering en hoogagting
te betuig.

STELLENBOSCH,
9 Desember 1966.

H. B. THOM
(Rektor)
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