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Wat ons Grootkoppe daarvan Dink. 

Kritiek op Juniorblad. 
Verlede Maandag is die glorieryl e tradisie van Juniordag 

weereens deur die .J union; van 1941 voortgei it deur 'n puil 
fcesdag van die Lente. Met kleurryke simboliese voorstellings 
van die ontwaking in die natu~r, pl'agtig~ Im~rsang~, gT~sieuse 
kunsdansies mus iel en g'ee:stJgc 81 erts IS die puhliek die hele 
dag onderh~u en dit het die aand geeindig' met 'n jolige dans in 
die stadsaal en volk-:.;peletjies en dansies op Coetzenburg. 

Mej. Huibrie de Wet was die Lentekoningin en het besonder 
aanvallig g'elyl in haa .. mooi gewaad van ligblou satyn met '11 
sleep van goud en donkkerrooi. 

Hie)' volg' verskillende kommentare 001' die dag:- 
Vun ()n~ Hektor wat seker enig van sy soort is -'n 

mengeling van natuursimboliek, sang 
en studentejolyt. wat uiting vind in 
verskillende fases van 'n dagpro 
gram. Dit is weereens bevestig 
deur die jongst viering, wat uit 
gemunt het in oorspronklikheid en 
talentvolle uitvoering. 

Met graagte voldoen ek aan die 
versoek wat namern die Redaksie van 
"Die Matie" aan my gerig is om 'n 
bydrae oor Juniordag 1941. 
Met die oggendopvoering wens 

elkeen die Juniors baie bartelik ge 
luk. Dit was met een woord puik! 
Vindin rykh id, oorapro klil hid, 
org ni a, i talent n hurde werk het 
dit sommer rerig mooi gemaak. Die 
skoonheid van die daarstelling van 
die korns van lentetyd bet 'n 
standaard geskep wat toekomstige 
Juniors moeilik sal ewenaar. Die 
belemmer nde weersomstandi hedp 
wat die taak van die Jun~ors hi;. 
rnooil ik het, maak hulle pr estasie in 
die oggenc1 lea te meer bewonderens 
waardig. 
"Die Matie" v rskaf die geleent 

h id om sowel die voor as die teen 
van 'n saak ter sprake te br in . Van 
hi rdie gel cntheid wil ek, met die 
vriendelike verlof van die Redak ie, 
g ebruik maak, Die agterrniddag-pro 
gram is cole tot 'n greet mat e uk- 
e vol afgehandel en bet baie pret 
verskaf. Maar waarom is dit by tye 
bederf d 1.11' plathi de wat bened die 
pcil is wat ens van die Stell en 
bosche student by sulke g leentbe~e 
verwag P En dis jammer dat die 
Juniorblad byd a gehad hr-t wat 
liefs ni daarin me s verskyn h t 
nie. Ek weet di redakteur van di 
hlad }let sensorsltap toeg pas, maar 
daar kan gerus mel r daarvan gcwees 
bet. 

R. W. Wilcoc1tti. 

Van die Voor8. vun (lie S.V.R. 

Juni lrdag bet in dir laaste vyf 
jaar ontwikkel' tot '11 • tuc1entefees 

ik rbo sie 
elk alon. 

HOOFKWARTIER 
van 

. GESONDHEID . 

Li Itp hies, .MplI (it'alll 
(vBl'm en komI), roffte, 

rree en Ll'kh'l'R. 

Ouder }wl'soonlikt:> toe. 'ig van 

OOM HUGO. 

Die ogg ndprogram was 'n w r- 
di • bydra 10t 'n v I an re k 
kleurryke lent ·fe ,t -lets wnt by 
ons reeds byna' stukki e eie Im1- 
tuur geword bet. Mag hi rdie 
uitingsvorrn, waarin elke jaar opnuut 
iets van die digter like, iets van die 
skeppende Iantasio g openbaar word, 
groei en voortleef! Mnr. vr n Ni - 
kerk, mej, vall Dyck, mnr. And r on 
en die d eInem rs h t eer ann hul 
wo k. Die groep eur'itrniek, koorb 
geleiding en solodan v rdien alrnal 
b sondere verrnelding, asook (he ei -, 
oorspronklike Jllniorlied. 

Die middagprogram was kostelik, 
gesien in die goes van I die komi se 
wz t dit wou vertolk. DIe Juniors 
het d nook die eluk gehad om 
mnr, Koos Meyer daarvoor in hul 
geleder the. Iamrner n t dat '0 
'n onderhoud nd« voorstelling hier 
en daar bed rwe j d ur onb holp 
pl tvloersheid in die pr'ogr m. M ,1 

on 1 die "perd res ies" lank ont 
houl 

Die varieteiteprcgram van die 
annd het aan name afwi .eling 
ebied, wa rond r eli volk - en 

Inll1sdanse veral byval gevind het. 11 

oolt 'n paar bun -uit vo ring I. Die 
her haling van 'n grappige kommen 
taar, w sentlik gel n van dill mid· 
dagprogram, wa egt r 'n bi tjie 
oorc1rewe, en het die indruk sltep 
dat die organis erder afh nklik w s 
van di0. spitsvondi heiel ~ n in- 
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Kleurba dji 5 g maa n maat 4 
kontant. 
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PHYH Id. 

rJ 
Gelyktydig met die inwydin sna 

week van die nuwe C.S.V ... hoof e 
bou maar in am werkin met die 
C.S.V.-b stuur gaan die plaa IiI e 
Rarotak hul eerst v rtonln vt n 
uiw r Afrikaans rolpr nte lewer. 
Die pragti e a. ltjie in di nnw 
ebou m t . y i projek. i karner, 

le n hornself uit ·tekenc1 vir die do 1 
van v rtonings. 

Op V rydagnand 19 Sf'l>t. e.k. al 
u in gel enthci 1 estel word om 'n 
tweeuur-pro ram wat 0... rolpr nte 
insluit cor sw Ivlugt e, 'n voelp r - 
dys, die b greini van ons VO, rm • 
lige Kanseli r, dr. Kestell, on land 
Se' n tuurskoon, v Idblomrne, Au hra .. 
bieswatervalle. 
Daar sal twe vertonin wees: 

'n vroee, beginnend 7 uur 11 'll 
lat re w: t om 9 uur in aanv ng n em. 
Plekb spreking mo t by C.S. V. e 
doen word. A. nge i n die s al 'n 
bep rkt ntal sitpl kke h t, al 
al die plekke be p kte itple k 
wees. 
Da Ii 11 op S' 1 t t word d t 

hierdie v rtonin 'n de 1 vorrn v n 
die inwydin .1 rogr m van die lHIWt 
gebou wat S t rdag, 20 Sept. voort- 

it word met 'n puik musi kkon- 

• I • 
E rste arovertonin 

in Eike tad . 
dividu. Vir 'n slotpro ram na so 'n 
woelig dag vr; s 'n brek aan ko 
ordinasie merkbaar, hoewel dit en 
verskoning is vir die laakbar sma 1 
van s ker groepe in die gehoor nie. 

Die juniorblad het al 'n instel 
ling geword i.v.m. die dag, n ver 
dien besondere aanda. V. nj ar se 
uitgaw gotuig van moontlikhed n 
skuilende talente, maar ong lukkig 
ook van 'n gebr k a 11 oordeel en 
di krimina ieverrnoe, w t onmiddel 
lik die peil van die b1 d ongun ti 
bemvloed. Dis jammer dat ons stu 
d nte-joernaliatiek om 'n gebrek 
aan ware g sti heid en humor pro 
beer v rberg agter onsm aklikh de 
wat nie met verfyndh id, esonde 
geestoskrag en opvo ding te rym is 
nie. 
Wat Juniordag as geheel betref: 

deur vir ,.Die St llenboschs 
Student" te skrywe! 
Prys» wat uitgclooi word vir 
die volgende uitguwe : 
Populer-Wet nsl aplike of 
Pro 3 3 O. 
Pees! ei-i O. 
Sluittngsdutum vir bydtue 

15 September. 

van u er te ond r ten 
die R roverto tugs 'n 
n word. Dus, besp e 1 

di t wa 'n aan name, 
niseerde n joli 

met eli 

om 
'n 

Junior het tal nte 
or anisasii V rrnoe , n die 1 g g 1 . 
Gra wit on rnnr. S1 bb r en 
b stuur dan ook hartlik eluk went; 
met die da , wat met <0 'n uit 1)1 ei 
de progr m die produk w v n 
m andelan yw r n voorb riding. 

Theo PU\1W, 

Voor . S.V.R. 
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Dif" Toel oms van Junlordag 

Die dag waarna die- hele studen 
tegemeensl ap met spanning uitgesi n 
het n waarvoor die Juniors vir die 
afgelope paar maande georganiseer 
het, is verby. Na so 'n dag is dit 
alg meen menslik om 'n post mortem 
te wil hou om vas te stel net waar 
die Juniordag te kort eski t het by 
die van vorige [are. Dit is egter 
e nsins wat ons met hierdie artikel 

beoog nil', want die Juniors het 
daarin g eslaag om aan ons 'n baie 
genotvolle dag te verskaf. 
In sy geheel vergeIyk die Junior 

dag van vanjaar baie gunstig met die 
van vorige jar, indien dit selfs die 
voriges ni oortref nie. Die og 
gendprogram, veral, was van 'n hoe 
ehalte en verdien niks anders as 

lof nie. "Die Matio" wil die Juniors 
van harte gelukwens met die sukses 
van hulle dag. 

Die gedagtes wat ons hier gaan uit 
spreek het dus nie bertekking op die 
jongato Juniordag nie, maar op 
Juniordag in die algemeen. 
J uniordag het 'n definitiewe doel, 

nl. om in ekere behoeftes van die 
studentegeme nskap te voorsien. Die 
Juniorkaptein van 1940 skrywe in die 
"Junior" van daardie jaar:- 
"Maar Juniordag is nie doelloos 

of nutt 100 nie: Juniordag is 'n 
ware universitere f sdag; Junior 
dag oek en kweok lei rs vir on Stu 
dent -Uni ; Juniord rna k die ont 
luik nd Senior bewus van sy ver 
ant woordelikheid: n bo alles Junior 
da is besig om te ontwikkel in 'n 
eio Afrikaanse vierin van die Len 
te." Die doeI van Juniordag is dus 
in die eer te plel om die Juniors 
in itaat t stel om ondervinding op 
te doen wat organisasiewerk betr f 
en In esonde groep g e te ontwik 
kel, en in die twe de plek om In 
algemen Lentef esda vir die h Ie 
. tuclenteg meenskap daar te stel. 
Hierdie i dan ook die algemene op 
vatting omtrent di do I van Junior 
dag. 
Alma} wat in die verlede die ju 

niorda verrigtinge byg woon het, 
31 saamstem dat in die er te be 
hoe ftc weI voorsien word j wan t 
81 ' s deeglike organisasie en span 
werlc kon sulke eslaagde dae moont 
lik maak. Vir die wat deelneem aan 
al dio verrigtinge i Juniordag werk 
lik ook 'n Lentefeesdag. Maar wat 
van di honderdes wat die dag moet 
d urbrin as passiewe toe kou.ers? 
Die oplo in die Qg end en die pro 
grc rn daarna op Coetzenbur slaag 
gewoonlik daarin om by die toe- 
kouer '11 I ente ees op te wek. In 
pI van die m nsf' dan in staat te 
stel om volle ui ting te g aan hulle 
1 ntevr u d n kti f deel t n -m 
a n die Lent fee, moet hull 
tevrede wees om vir Ii 
dag n'n gedeelte van <11 
to skou 1'8 t wees van di lent 
vreugd van and r. Daarna 1 an hulle 
vir 'n paar uur gaan dans of volk- 
p letjies speel, indien hulle nag 
da. rtoe instaat is. 

Om f es te vier b teken am aktief 
daaraan ekel te neem, n di is by 
lit t 1 die eval met 'n Lentef eSt 
D ar is haie wat die JUl iord gver 
i rtinge bywoon, maar 1egs'n e- 
ril e aantal wat aan die fe del- 

Di Junior aefen dus vir 
an pro ramme wat ge .. 

goed uitg voer word en die 
I 

rnoeito werd is om by te woon, maar 
wat nie voorsien in die behoefte aan 
'n algemene Lentefe s nie. 
Seer sekor sal dit nie 'n maklike 

taak wees om 'n verandering in 
juniordag teweeg te bring nie, want 
daar is geen kontinuiteit wat die 
organisasie daarvan betref nie. En 
elke jaar voel die Juniors hulle ver 
plig om beter en grootser programme 
as die vorige jaar aan te bied. 
Dit is baie maklik r om te kriti 

seer en fout te vind as om iets kon 
struktiefs aan die hand te gee. In 
verband met Juniordag is dit nog 
moeiliker, omdat dit noodsaaklik is 
dat die inisiatief in die hande van 
die Juniors gclaat moet word. lndien 
die Juniors van die toekoms dit eg 
tel' sal waag om af te sien van die 
gespesialiseerde programme' wat nou 
aangebied word, en die geleentheid 
skep vir In rneer spontane en wyer 
feosviering van die. hele studentege 
meenskap, sal die dag moontlik ont 
wikkel in 'n werklike Lentedag. 

O· J . " re , unmr 

In 'n brief wat hiernaas publiseer 
word wys mnr. Tappies Moller, 
Juniorkaptein van 1938, op die doel 
waarmee die eerste J uniorblad des 
tyds uitgegee is. Dit is werklik jam 
mer dat die redaksie van vanjaar se 
juniorblad hierdie doel blykbaar uit 
die oog verloor net, en dat hulle 
die oorsaak was van die enigste wan 
klank in die georganiseerde Junior 
da . 
Die meeste van die artikels, waar 

teen beswaar gemaak word, is blyk 
baar bedoel om luimig te wees. In 
dien 'n skrywer sulke bedoelings het, 
en nie daartoe instaat is nie, is dit 
heel natuurlik dat hy aIle weIvoeglik- 

Gladys Hugo sing op 
Stollen bosch 

Donderdag, 18 Sept., om 8 uur 
n.m., ee mev. Gladys Hugo 'n sang 
uitvoering in die Konservatoriurn 
saal, Dr. Con de Villier al die ver 
skillende items aankondig. Di pro 
gr~ m al besonder interes ant wee 
en 'n groot vcr kcidonheid bevat, 

heid p Irl e sal oorskry om 'n lag by 
y leser op te welt. Sulke artikels 
hoort egter nie tuis ill 'n blad van 
ons studentegemecnskap ni . 
As ons die blad deurblaai moet ons 

ook tot die gevolgtrekking kom dat 
dit nie meer moontlik is om .luimig 
te wees in slegs ons ie taal nie. 
Selfs in die Editori al vind on : 
"Vertaal in plain Afrikaans"; om nie 
eens te praat van ander artikels, 
waarin sulk dinge so os, " maailing" 
Juniors, die skrywer, egter, "swop" 
dip tydige vir die ewige - die laaste 
"ohepter," gevind word nie. 
Hierdie klt s van luimigheid sou 

mens verwa om slegs in di agter 
buurt s van groot stede te vind, Di 
redaksh van die JUl1iorblad is egter 
blykbaar van mening dat dit goed 
genoeg is vir Stellenbosch. 
Voor in die "Junior" word di vol 

g nde woorde van Adv. Fagan an 
gehaal: "Stell en bosch gee rigting en 
leiding in Suid-Afrika".,.. en Vl r 
del' "dat julle draers is van die naam 
van St llenbosch en draers is van 
die tradisies van die Afrikaanse 
volk." 

Meen die redak ... ie van die, "Ju 
nior" w -rklik d t hulle blad 'n draer 
is van da rdie gees? 

.,fjEX IJnnISo"" 
D • T. N. H n kom 

(;odsman en Volksmnn l 

Ons Godsdiens en ons volkslewe 
mag nooit geskei word nie I So het 
ons verlede week gese. Wat God 
saamgevoeg het mag gren mens skei 
nie, en Godsv rtrou en vaderlands- 

, Hefde is 'n tweeheid d ur God self 
tot eenheid saam ehellig! Daar was 
altyd en daar is nog manne wat hier 
die waarheid begryp en uitg leef het. 
Ek dink hi I' aan Polo S rpi, een 

K orrespondensie. 
Die [unior 

Geagte Redakteur, 
As Ieier van die Juniors van 1938 

- juniors wat vir die eerste keer 
met die idee van 'n Junior-blad VOOL" 
die dag gekom het, en wat 'n geson 
de toekoms vir Junior-blaaie wat sou 
voIg, in vooruitsig gestel het - ge 
voel ek dit as my plig om kommen 
taar te lewer op die Junior-blad van 
1941 wat so pas die lig gesien het. 
Toe die Juniors van 1938 'n begin 

gemaak het mot die uitgee van In 
blad, het ons daarmee op die oog 
gehad gesonde letterkundige voort 
bren sels deur Juniors gelewer, wat 
die talonte kon aantoon waaroor 
juniors beskik, talente wat tot diens 
van die Studenteunie gestel kan 
word. Daardie idee is as goed be 
skou, met die gevolg dat dio Juniors 
van 1939 en 1940 ons voorb eld ge 
vol het en blaaie gelewer het wat 
die Studenteunie tevrede gestel het 
veral omdat hulle .die gesonde stu 
dente-skerts van die deursnee student 
beliggaam hot. 
Laat my toe om die juniors van 

1941 geluk te wens met die groot aan 
tal bydraes wat hulle gelewer het 
en veral vir dle gedeeltos wat werk 
lik verdienstelik is, nie alleen orndat 
hulle die kleur van die lente en die 
jeug dra nie, maar ook omdat hulle 
die gees van die Junior reg weergee. 
Sulke artikels bly vir die studente 
van Stellenbosch altyd welkome lees 
stof, omdat hulle die Matie-gees en 
meer bepaald die Junior-gees troll. 
vertolk. Hierin bet hulle dan ook 
die doel wat deur die Juniores van 
1938 daargestel is, bestendig. 
Maar ongelukkig sien ek in die 

blad as geheel nie dip Ieesstof wat 
beskou moet word as die beste wat 
deur Juniors elewer kan word nie. 
Daar is gede ltes in die blad wat 
myns insions onder twyfel benede 
die welvoeglikheidspeil van die Stel 
Ienbo se studente is, sook bened 
die waardigheid van 'n blad wat as 

Vervolg op bl. 3 kol 1. 

van die beroemdste Italianers uit die 
s stiende eeu. Die bekende Duitse ge 
skiedskrywer Leopold von Ranke be 
stempel hom as 'n man van hoog 
, ta.ande lewensadel, ernstig maar stil, 
skrander maar beskeie Hy was 'n 
veelsydige geleerde, v at met groot 
gesag kon praat ... as .oy praat. Maar 
veral was hy bekend as eenvoudige 
g lowige en vurige vac.1erlander. Sy 
groot geloof in God en vuri e Hefde 
vir sy vaderland het helder geskitter 
toe hy die vryh idsr gt van die 
Venesiaanse Republiek m.oes v rde 
dig teen die oorheersing van die 
Pouslike sto 1. Banvloeke is na hom 
gesling r n ,sIuipmoordcnaars h t 
gedurig sy lewe bedreig, maar hy het 
aangehou om te g10 om te veg. Sy 
lewc laa tons dink aan 'n spannende 
heldedrama, waarln Godsvrug en va 
derlandsliefde, saamgesnoer in 'n 
heilige bondgenootskap, saamgewor 
st 1 het tot die einde toe, vir vry 
heid en vir reg. En soos hy gelewe 
het, so het hy ge terwe' Op sy sterf 
bed h t sy vri nde hom fluisterend 
hoor prewel: "Esto perpetua," (mag 
dit ewigdur nd voortbestaan). U be 
gryp, hy het aan die Republiek, van 
Venisie, gedinkl Godsman en Volk - 
man! 

So dikwel s ek aan hierdie dinge 
dink, dink It aan Paul Kruger en 
Christiaan de Wet. Ook in hulle lew 
het v ste Godsvertroue en vurige va 
derlandslietd hand aan hand sa am e 
war ·tel tot di einde toe. En ek dink 
ook aan on eie volksvader, Kestell, 
vir wie dte slagveld net so heilig was 
as die kansel in ons vryheidsstryd. 
"En hy het gesterwe." Maar wie 
ore het, wat kan hoor ,vang by sy 
sterfbed die versugtlng op: "My n - 
sie is in nood!" En wie oe het wat 
kan sien, bemerk ,met smart" .... 
dat dit die w arheid i~. By was 'n 
Godsman en 'n von. man, prie t r in 
sy Kerk, en vad r vir sy v.olk! 

r·ngbo e 



Onder Onsies. 
Mej. Marietjie Badenhorst se dae 

is nou so vol dat sy vir aIles perio 
des h t - selfs vir CG-6. 

* * * 
Mnr. Coligny Murray is vinnig be- 

sig om besondere roem te verwerf 
as fotograaf van babetjies, Hy het 
egter versoek dat hy Sonda.e vanaf 
2 tot 4 n.m. nie gestoor moet word 
nie. 

Mej Mienie Nel het 'n geslaagde 
operasie vir blindedermontsteking 
ondergaan en kan reeds weer die 
hospitaal verlaat. 

:I: * * 
Mej. Alta Ortlepp het haar reg 

terarrn sodanig beseer dat sy slegs 
met die linkerhand kan oefen. Wat? 

II: * 
Mnre. Myburgh van der Merwe en 

Jannie Holtzhauaen : van Vryheid, 
Natal en Vryburg onderskeidelik, 
het Woen dag onverwags hier aan 
gekom om hul studies aan die Uni 
versiteit voort te sit. 

II: * * 
Weereens het die Alma Mater 

roern verwerf tot die Universiteits 
koo kort gelede op uitmuntende 
wyse voor die mikrofoon opgetree 
het onder leiding van dr. Cillie [nr. 
Mej. Triena Smuts was verantwoor 
delik vir die uitvoering van 'n kla 
viersolo van Chopin as tussenspel- 

* If: * 
Mej. Rinie Reyneke van Huis-de- 

Villiers het ook gedurende die afge 
lope week stemgercgtig geword en 
haar spyt te kenne gegee dat die 
Provinsiale verkiesing uitgestel is. 

* * , 
Donderdagaand is 'n besonder ge 

noeglike P .S.O.-dinee gehou in die 
Banketsaal. Dr. en mew. W. Kem 
pen, mnr. Tappies Moller en mej, 
1. v. d. Riet het opgetree as eregaste. 
Na berig word het mej. Rosa Kok 
haar hande vol gehad mot mnr. Ed 
di Botha. 

* * Nog twee Matie. het verJede Vry- 
dagaand vanaf Kaapstad uitgesaai. 
Mej. M.Jordaan het op 'n besondere 
wyse klaviersolos van Lizt en Men 
dolsohn vertolk en mej. A. Schee 
pers het haar viool op haar gebruik 
lik voortreflike wyse bespeel. 

* "" * Mnr. Buks Fouche het bekend ge- 
maak dat hy nou by Sonop ingekwar 
tier is n c1at al sy korrespondensie 
daarheen gerig moet word. Sy tele 
gramme word reeds vir geruime tyd 
aldaar ontvang deur sy persoonlike 
privaat sekretaresse. 

Vervolg van bl. 2. 
produk van studente van ons uni 
versiteit beskou rnoet word. Ek 
weier om aan te neem dat hierdie 
tipe van artikels juis die leesstof is 
waarin di studente van Stellenbosch 
en die publt. k van Stellen1)osch die 
meeste behae . kep. En dit is teen 
hierdie verskynsel dat k wil waar 
sku. Indien die Junior-blad van d! 
volgende [are moet voort.gaan op di 
w g wat die blad van 1941 ingeslaan 
het dan vrees ek dat hy uiteinc1elik 
sal' beland op die weg war die "Sax 
Appeal" van U.K. ten lot geva] h~t. 
Dlr sou nie alluen beteken dat die 
Junior-blad die vlieg in die salf van 
Juniordag word nle, maar ook c1~t 
die grootse vergesig wat a.eur dIe 
Junior van 1938 daargestcl 1 , weg 
gevaag al word. 
Hierm wit ek nie die Junior 

van die v 1 ende [are sodani? ont 
moec1ig dat hulle h eltemal 111 e 
br eke sal bly om 'n blad uit te g e 
nie. Inteendeel hoop ek dat hulle 
'n blad sal lewer wat sal voldoen aan 
die eise van welvoeglikhcid en wat 
die ware studenteg. s sal openbaar. 
M ar ek wil die hoop uitspreek dat 
hUlle dan sal ag gee op die swak 
hede van hulle voorgangers en sal 
1 t op die beswaar wnt ingebrin 
word teen die blad van 1941. 
Dankie vir opname. 

Die uwe, 
Dagbr ek, Tappies Moller. 

g Sept. 1941. 

DRill 

Antuioord (Ian Mllr. 
Laubscher 

Gea te Redakteur, 
Vergun my asseblief nkele op 

m rkin e ten antwoord op 'n brief 
van mnr. W. R. Laubscher in die 
vorige uitgawe van u blad, 
Dit gaan hier ni om sy protes 

teen di plasing van 'n inl idfngsar 
tikel in "Die Matie" waarin 'n v n 
nootskap met dr. Malan aangegaan 
word nie, maar slegs om sy waarde 
bepaling van dr. Malan as Icier op 
die huidige tydstip. 
Hy beweer onder andere dat dr. 

Malan se "leiding" (n1. dat ons uit 
sluitend die party - H.N.P. - moet 
aanhang) getuig dat die Volksleier 
,,'n ou man is wat nog in ons tyd 
le f, maar nio, van OIlS tyd is nie." 
Nou vra ek: moet 'n m ns juis 'n 
organisasie wat op die Nasionaal 
Sosialistiese stelsel geskoei is, aan 
hang om "van ons tyd" t we ? 
Waar moet '11 staatsman se uit angs 
punt Ie: in 'n Europ se land S0 staat 
stelsel of in sy eie volksverlede? 
Mnr. Laubscher sal geredelik toe 

gee dat wyle president Kruger go 
dur nde sy regeertyd ou r was a 
dr. Malan tans, n bowendien heel 
wat konserwati wer van opvatting, 
Hoe was sy optrede toe die uur 
slaan, beslis of onbeslis, voorbarig 
of tydig? En watter oordeel het die 
geskiedenis oor wyle president Kru 
ger gevel: dat hy "in" sy tyd was 
en nie ook "van" sy tyd ni ? 
Maarskalk Petain is heolwat ouer 

as dr. Malan. Frankryk verkeer van 
dag in 'n baie kritieke tyd in sy ge 
skiedenis. Maar Maarskalk Petain is 
tog weI deeglik "van" sy tyd, alhoe 
weI hy nie - soos Laval, Darlan 
e.a. - Nasionaal-Sosialisties-gesind is 
nie. 

Ten slotte, mnr. die Redakteur: 
in u eie artikel skryf u o.a. dat dr. 
van Rensburg "die vryh idsid aal 
van sy yolk propageer en die O.B. 
op die Pad van Suid-Afrika prob er 
1eL" Loop die "Pad van Suid-Afri 
ka" oor en deur di Dui t t .. 
stelsel ; en indlen wel, hoe rym u 
dit met die Slagtersnekdeel van die 
Pad, waar Afrikanerlewens geoffer 
is vir die Reg van Protes (wat nie 
deur die O.B. toegelaat word nie)? 
Ek vra maar. 

Hoogagtend die uwe, 
J. Frans Kocks. 

Westergrens. 

[Met verwysing na die laast para 
graaf van mnr. Kocks s brief, wil 
ons die skrywer nogmaals daarop 
wys dat die bel id van die A.N.S. 
t.o.v. ons toekomstige . taat in al 
gemene b ginsels verve t is in die 
Vryheidsrnanifes, en dat die Ere 
President van die A.N.S. as Kom. 
Gen. van die O.B. nog nooit van 
hi rdie b gin els radikaal verskil h t 
nie. En watter "Duitse taat tel el" 
word deur die Vryheid'111 nife e 
propageer? 

Red. Dio Matle.] 

V'ervolg vall bl, 1. 
verwelkom on egt r die vrolike 
gees van die M d. 

Ons spreek ogter .m 
oor uit dat da r sove-sl 
Pornografiese aard in di blad i '. Dit 
is 'n ong lukkige toe. tand v n ake 
dat die ide by ens posv t dat om 
. nt ak te w s jy noodw ndig dub 
belsinni mot t we s. 

Ook wil on war r ku teen di 
vall op bepanld k w t vir 
mi p rsone h ilig is. 'n M n 
dit wou h stempel s g brek n 
konsiderasie vir andor e g voel ns, 
Die algemene opv tting in die stu 
dente-g'emeenskap dat om ocr god - 
dien e.a. dergelike sake heen hI loop 
'n bewys is van 'n mate van intel 
lektualisme. i ,jammel'Jik. lIo min 
der van ulk halfwa -intellektu • 
Ii te, ho beter f 
Indi n die JuniOI- krywers hul 

talente in die l' gte kan Ie ou wou 
tuur, kan ons baie van hulle v r 
wag in die toekoms. 

Pro], Dr. Eric Grant voor 
Musielcverelli ing 

Op Din sdagaand, 9 September, 
het dr. Eric Grant, Prof ssor in 
Mu iek aan die Kaap tadse Musi It 
kollege 'n interessante en 1 ersame 
demonstrasie gegee van klavi rmu 
siek vall Bach, Mozart, Brahm en 
Debus y in die Kon ervatorlum aal, 
Dit wa 'n genot om na eli fyn n 
keurige spel van Dr. Grant te luis 
t r. Met die klavierdeksel op 'n 
skrefi oop, het sy spel 'n inti erne 
toon gekry. Dit was werklik musi k 
ontbloot van eni e ".ismes," 'n sui 
w r weergawe van die musikale id es 
van bo enoemde vier meesters. 
Op versoek van die voorsitter, mnr, 

P. Malherbe, het mnr. Allan Gra 
ham, dosent aan di plat slike Kon 
servatorium, 'n w rm dankb tui in 
tot dr. Grant geri . 

Die v.ergadering is bygewoon deur 
professor M. Fismer, m v. Grant en 
dr. Con. de Villier '. Origens was 
di opkoms maar skraal. 

REDDINGSDAADWEEI 

Lv.m. losies vir studente 
Reddingsdaadweek w.i1 on 
gend bekend rnaak: 

DAMES: 
Dames kry losics in Huis-van-Nie 

kerk vir die' kort vakan ie teen £2. 
Die bedrag moet vooruit betaal word 
aan mej. Marie Heyns of m j. Barlo 
Retief VOOI' die einde van die kwar 
taa1. 

durende 
di vol- 

HERE: 
Die skerna vir losiesvcorsiening in 

manskoshuise het on lukkig nie g - 
slaag nie. Soos gewoonlik mag her e 
e ter hulle kamers gedurend di 
kort vakan ie gratis gebruik. Ete 
kan ' by privaat-lo ieshuise verkry 
word en ons, wys o.ok gr ag op die 
vol ende voorsiening deur die nuwe 
"Uitspan" in die C.S.V.-gebou: 

Oggendete - 1/ 
Midd gete - 1/3 
Aandete - 1/ 

N .B.-Et -koepons al eer, daag by 
die be tuurder te kry wee , en bied 
u di voord el van 'n korting van 
10%. 
TRE i U REitLINGS VROEGTY 

DIGt 

VOORGESKREWE BOEKE 
1942 

:J3elangrike 
./lankondiging ! ! 

Aan Studente na hul d r 
de jaar aan die Univ rsi ... 

tit. 

•• Ons is b r id om 
U Voorgeskr w bo ke vir 
volgende jaar fe n p sl I 
pry t J wer indien U 
dit VOOR di EINDE VAN 
HIERDIE SEMESTER Best I. 

Vra om B sond rh d 

C.S.V.Boekhandel, 
PI in traat, 
Stellenbo ch. 

DII STUD£NTE .. BOEKHANbEL 

Rook 

Hendri z 
BROERS 

Die Slagters wat SI, Ilenho cit 
van Vl .. F ... IS VOOI si n, 
ONDERSTI~UN HULL t". 

0l1thou- 

ANDRINGASTllAAT. 

nOlI r BHOER~ 
(Eien • Bpk.) 

ATLAS.GEBOU, KAAPSTAD. 

Volledige M ns- en Damesuitru tur 
en Kleremakers. 

HALDENWANG! 

Bak hem-like koek, tert, 
brood, holletjie, ]18 t ie ell 

all ... ~ wnt III uklik is. 

IJP. oek 01. 'win~'el in 
PI.JEIN TRAA'}'. 

AFRIKANERS 
SLUIT AAN BY JULLE EIE 

MOTORKLUB 
ONGE W NAARDE" VOOR 
TREltLIKH .. ID, VOORREG. 
TE tN VOORDELE SONDER 
GEL KE VIR DU. GERINGE 
ED AGGIE VAN £1 JAAR 

GELD. 

VOLLE n J.SONDERUrm 'EN 
AAN'OEKVORMS 0 AAN 

VRAAG. 

..1dlf i : 

GROOTE KERK GEBOU; 
Adderleystraat, 

KAAPSTAD. 
Posbus 2043 

(.J 0110mi<", 'll guan v ,'sigtig 
t p v 11'1 • 

• 
La li 

J. B. COETZEE 
tl rolf~l~lde r ak kl fe tunal. 

• 
AGfl, T VI NANNUCCI 

OOG S OONMAKERS. 

• 
A.ndri1tfa lraa'. 

pringbok Sigarette. 



I' , 12 ~hP~I_', 1911. 

Tokkelol e t en Admi iete 

MOll.ilOla.1de pmme. vier 
Iloogty 

Tel} spyte van bulle rootpratery 
bet lB, soos v rwag, tog vir Vishoek 
geklop. Laasgenoemde moe.s sonder 
G. Binedell en Arnold klaarkom wat 
alb i tw e weke gelede teen lA be 
s er is. Soel 

Die spel was deurgaans vinnig en 
aan die begin het dit gelyk of Vjs 
hoek gaan wen. Strassh im het die 
eerste doe1 aangeteken, maar kort 
daarna het de Kock gou-gou met twee 
doele voor die dag gekom en die 
besoekers 2-1 Iaat vo.orloop. 

Na blaastyd het die Maties regti 
begin opskud. Danie Wium veral het 
in die agterhoede baljaar en Vishoek 
kon eenvoudig nie met ons doelwag 
ter kom kennis maak nie. Truter het 
die telling gou gelykop gemaak en 
toe bet Coben van pure uitgelatenbeid 
nog twee doele aangeteken om die 
sakie 4-2 in die Geel-bontspan se 
guns te beklink. 
In 'n taai vinnige wedstryd moes 

JIB die knie sekeer buig teenoor 
voerkeer van Woodstock. 
Saterdag speel lA en IB Intervar 

sity op Rondeboscb. Die Interkos 
huis-wedstryde om die gemengde 
beker neem volgende week in aan 
vang. 

Op On Sportvelde. 
Saterdag se V ootbal 

Die eerste en twe d spanne spee1 
S terdag alhei uiters bel ngrike wed- 
tryde. Di e rste vyftiental voer 'n 
pI n in die kild vir Tuine. Dit baie 
j mmer dat Peet so dwaas was om 
vir W.P. te gaan sp 1 het en toe 
y kou r ernsti beseer het, Sy 
p!aasvervanger, blykbaar Koos Brink, 
sal dar m sorg dat daar nie I fout 
kom nie en as dit hoe i vat sy self 
'n :b op twee wiele. Ek voel genee 
om te dink dat Obie en sy mann 
net-net die paal gaan haal, 

Chrit Louw en sy manne reis weer 
bietjie oor na Bellvi11 e en dis seker 
d t die tof letterlik n figuurlik gaan 
w ai. Hulle a1 geen ins afgeskrik 
wo d d ur di feit d t Bellville-spe- 
1 r tw -derdes van die Junior W.P.- 
. pan vul het nie. 

Dns Hokkiespeelsum 
Seevie.r 

ur uithal r hokkie t speel en 
met behulp van di "spirit" het die 
damesspanne Saterdag al di wed 
tryde in hulle uns beldink. 
Die e rstespan, lA en twe de pan 

het teen Oro n- en Seepunt .opgetree. 
n di er te pan wedstryd het dit 
lyl a of die spel g lykop gaan 
indig, m r Kotie wa vasbers de 
om te wy wie is bas. Na 'n skitte 
r nd beweging het sy di bal in di 
net geklits en haar pan die oor 
winning b sor m t tw e do le teen 
een. 
Teen IB mo die beso kende pan 

ook die aftog blaa. Dis veral te 
danke aan hulle mespel dat hulle 
die wed itryd 5 1 wen het. Die 
tweede pan h t elgs 18 0 gewen 
hulle was ] ter te lui om nog do Ie 
aan t t ken. Omstr ks set uur w s 
da 'n groat feestelil hei by die 
klubhui • Dit wa 2A wat hulle twee 
de 00 winnin van hie di eisoen 
vier. null het Kaap tad Hoer 3 .2 
uit sto. On elukkig kon 2B nie 
die gee; mne m Nuwel rid-toe nie 
n hulle het vir 'n v rand I'm T ver 

loor te n Westelike P ovinsie. 

Stadler en Ko., 
• (Eiens. ) pk. 

OOHP .. TRAAT. 

Dj in f I riJ Oi))8 ell 
I waljteit - met "n vlim1ng '. 

Kruid niers val' 'sterwm'c 
B1 kgoed ell Sl ryfh hoef'te, 

Pyr en Geslypte (;')a • 

entr- ir 
() JIVJt.,I PLO ~ ~. 

STOOMWASSERY 

Verlede Sat rdag h t lA vir Pine 
land 2-1 onder stof eloop. Die klip 
peri e kondisie van di Pinelands 
veld en di besliste keerwerk van die 
tuisspan wat rootliks verantwoor 
delik vir die lae telling. Ons voor 
sp 1 rs het feitlik gedurig aangeval 
maar di verdediging, veral van Ben 
Conradie, 'n welbekende oud-Matie, 
het menige veelbelowende beweg.ing 
verongeJuk. 

Na aanvanklike gesukkel het Paul 
tjie Roelofse di bal met die plank 
laat 1 nni maak. Die spel was 
darem geen ins eensydig nie, want 
Pinelands het dikwels die Matie ag 
terhoede op die proef gestel. Kort 
voor rustyd het hulle o.ok vrug op 
hull arbeid gehad ,toe bull deur 
ons linie gesyfer het vir 'n doel om 
die telling gelykop te maak. 
Albei spanne het neg kwaaier aan 

g val na rustyd, maar aIleen Hey 
het suks s gehad vanuit 'n strafhoek. 

Reddingsdaadweek, Stellenbosch. 
BOERESPORT PROGRAM. 
Vrydognamiddtlg, 3 Okt . ., 1941 

Ons aan 'n hele namiddag wy aan egte boeresport- Kom neem deel 
daar an tot u eie vermaak en die pret van ander. Hier is ons program: 

B. (VIR DEMONSTRASIE). A. (VIR KOMPETISIE). 

1. Bottel pring. 
2. [ukramskop. 
3. Be velgooi. 
4. Skat poptel. 
S. Botterpaalklim. 
6. Hakke-krukke. 
7. Marcu waar' die perde P 
8. Veld kocnmaak. 
9. Dooi rn n-optel. 
10. otnot 1a n. 
11. Pypop t ek. 
12. Kor ing ny. 
13. G ld uit water haal. 

1. Toutrek (spanne van 9). 
2. Donkiereisies. 
3. Skilpadtrek. 
4. Hoenderhaanskop (a). 
4. Bobbejaanreisios. 
6. Sakreisies (oor hindernisse), 
7. Aasvcelreisies. 
8. Hoenderhaanskop (b). 
9. Blikre ies. 
10. Stoktrek. 
11. Ko rshou. 

Daar gaan pragtige pryse wees vir die kornpe tiaic-nommera. 
Inskrywings: 6d. per nommer of 2/6 vir 'n algemene inskrywing. 
Toutrek is 6d. per lid want elke lid kry 'n prys. 
Kom boere organise r toutrekspanne en ons sal julIe van die veld 

at trek. ' 
As u nie die program v r taan nie kom kyle, ons hou 'n demonstrasie 

op Coetzenburg op Vrydag, 19 September, om 4 uur n.m. 
Vir insk ywin en verdere inligting, raadplc eg die volgende per- 

.. one: - 
Dr. J. H. Moolman (Voorsitter) Ne thlingstraat. 
J. B. Willers, Cluverweg. 
A. Blommaert (langs Fred Fobian). 
Jannie van Vuuren, C,S.V.-gehou. 
Martin van Rooy n, Dagbreek. 
Danie Rabie, Wilgenhof. 

Van dar Stel Fietswerke LA AT BEInG 
A. C. Greeff en A. van der M rwe 

het Din dagaand die Senior n Ju~ 
nior W.P. Amateurstoei karnpioen 
sltappe onder. keidelik verower. 

(Eictlaar: PAUL ACKERMAN) 

Oorspronklik het die tokkelokke 
oor 'n krani e vyftiental be kik maar 
ongelukkig moes een 'n bees gaan 
koop, 'n ander manel aanpas en 'n 
derde 'n vrou gaan trou (aktiewe of 
lydende vorm, Dawid?). Hokkie pe 
lers moes toe hulle plek volstaan. 
Jannie van Vuuren bet op die vleuel 
gespeel en George Murray het so os 
'n Spartaan tussen die vooross ge 
worstel. Volgens bulle vertoning 
meen voetbalkenners dat hulle met 
sukses die hokkiestok vir voetbal 
st wels kan verruil. 
Uit die staanspoor was die Tokke 

looie onder Piet Verhoef net woelig 
en die arme Admissiete het gesteun 
en gekreun want Coligny Nel Iak 
genadeloos hard. Die "Lawnschool" 
per e was lOP pad na 'n seker dnie, 
toe Jannie van Vuuren kop verloor 
uit pure ooryw r en met die doel 
om sy drie bo alle twyfel te steI, 
agter die doodlyn instede van die 
doellyn gaan kuier het. Di enigste 
uitwerking wat navrae in die verband 
op hom bet, is 'n blosende gelaat. 

Die Admissiete het nie so seer vir 
Dammies met sy stywe been ,wat 
die Iaaste vesting moes verdedig 
seker tog nie die b en nie -- gevrees, 
as 'n '3 kere .oud-W.P.-speler nie. Hul 
le het Lucifer Brink (Swart Brink?) 
aangese om sy been af te 1 (n)ou. 
Kort voor die gemene daad het 'n 
Admissiet oor die doellyn gestort vir 
'n onvervyfde drie. 
Snyman het vanuit y ie 25-gebied 

gaan besoek aBe agter die Admissie 
pale. Met die poging tot vervyfing 
het ou Ben op nerf na sy neus af 
geskop. 
Toe die eindfluitjie blaas was nog 

g en finaliteit bereik nie, danksy die 
regter van Blerch en Labuschagne. 
Die Tokkelokke bew er dat van 
Blerch bevoeg mag wees om Tirds 
te speel maar nie in die wieg gele 
is vir 'n skeidsregter nie. nit moet 
waar wees want 'n Tokkelok sal nie 
jok nie. 

Aankon i~il1g 

Omrede v rlede kee tweeling- 
portm nne behandel is, n1. Klaas 
Pienaar en Jan du Bois, is hierdie 
rubriek in hierdie uitgaw uitgelos, 

Die [unior Hen die Kep 

Belangrikste gebeurtenis van die 
week natuurlik was bo zenoemde wed 
ren. 
'n Pragtig~ versk eid nh id donkie 

vleis en -talent is centoongestel om 
nie die ry-talent te v rsma i rrie, 
Ek sal enigeen 10 teen 1 wed dat .. 
as Konvoye se ryer nie so 'n esel 
was nie en meer gebruik gemaak bet 
van laas enoemde se gterstewe as 
sitplek, dan het eersgenoemde los. 
voor die ander p rde by die wenpaal 
aang kom. Of hoe se u dr. Kosie 
hi dlander? 
Hoe dit ook sy ek is Faaif Bob 

ryker '. Dis ,t b~pe da t volgentle [aar 
s )um.ors .n Hmderni Wedloop sal' 
reel oos die donkies duidellk bewys 
h~t dat hul1~ verkies deur bull prag 
dige vertonmg oor die planke 

Studente! 

STOOMWA SERY 

DIE \ 

Onder teun [u! ou Plersdokter 

All w rk euiaarbore. 

I --·~·-·-~···-··~-~~~~~-··~~~~~~~~~~ DIE 
STELLENBO SE 

M rrimanl an. 

Stuur on [ul tyw H mdc, oordjies en Wit roe e 

vred nheid G ewaarborg. 

Dring nd Be tel/in word dieselfde dag uitgeooer 
n ofJ lew r, 

Kom laat die Firma 
die beste dienste lewer 

bedien. 
Kragatasie 

.. ..-. .. _.a.a ••.•.. -_ ..•••. - .. 
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Mnr. W. Mar h • 


