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vrugte, sjo' clade en tabak. 
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repareer. Bring' dit net. 
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NOV IN VOOnnAAD. 
Alles t . 11 die hillikste terme. 

Ont.hou- 
Not Iangs Suit erhnssie. 

OUGAAN VAN A.N.S .• TAI • 

• 1 • • • 
Betreuringswaardige Uiting van 

Liberalistiese Neigings. 
Primitiewe Begrip van Dissipline. 

Die sabotasie teen die eenheid van die A.N.S. die enigste 
studenteorganisasie in Suid.Afrika waarin en waardeur die Afri 
kaanse student sy Cbristelik-Nasionale verlede kan uitleef en nit 
bou het Dinsdagaand sy finale en betreurenswaardige beslag 
gekry toe 'n klomp lede van die Stellenbosse A.N.S.-tak onder 
aanvoering van die sewe rebellieuse lede van die ontbinde plaaslike 
bestuur, besluit bet om af te skilfer van die Afrikaans·N asionale 

Studentebond. 

Dis haas onbegryplik maar niete 
min waar dat die ou bestuur besluit 
bet om die jong, frisse rigting van 
die A.N.S. vaarwel te se en terug 
te draai na die ou uitgediende libe 
raal-demokratiese weg. En dit nie 
teenstaande die feit dat die A.N.S. 
kong res, waarop twee van hierdie 
ewe lede sitting gehad het, nparig 
besluit h t om . tudente-jeu or ga 
nisasie koer s te v t in die gees en 
in die rigting van die nuwe lewens 
en wereldbeskouing . En geeneen van 
bierdie twee lede het hierteen beswaar 
gemaak nie - inteendeel, hulle bet 
dit goedgekeur . 

A .. N.S. J~'N JJllU~RAA L· 
OR JJOT( H L'tJ N 

Nogtans wil hierdie lede nou he 
dat die Hoofbestuur aan die Stell en 
bosse tak die reg moet verleen om 
die leierskapsbegins 1 van persoon 
like verantwoordelikheid te verwerp 
en die tak saam te stel op di 1ibe 
rnal-demokraticse wyse van vervloe 
dae. En nog meer: as die H.B. dit 
nie toelaat nie, word hy b skuldig 

Jl? apcIIslwlt 
Die jongste uitgawe van 

,.Wapenskou" het so pas ver 
skyn en Is by di C.S.V.-boek 
handel verkrygb. ar teen 1/ 
stuk. 

van outol{ratiese optrede en die ver 
nietiging van aIle vryheid! 

1)aa1' word van die H.B. verlang 
om die plaa~like A.N.S.-Ol'ganisasi 
in te rig op die atomistiese beginsel 
wat ten gronds1ag 1e van die 001'· -----~---------- ..... ----------- 
SUikerbos 
Melksalo 

• Ie 
• 

• 
HOOFKWARTIER 

van 
. G ESONDHEID . 

l~jgi c ]~tes, MelkdrHul\c 
(warm en koud), Kome, 

'ree en J.Jekl~ers. 

OOM HUGO. 

drewe individualisme en nihilistiese 
liberalisme - die twee uitstaand eu 
wels van 011 tyd, wat die A.N.S. ook 
beveg. Die A.N.S. het juis die org - 
nies beginsel in sy organi. asie aan 
vaar. 

Drt is duidelik d. t biordie persone 
deur so 'n v oorstcl t e ttuuik bul gees 
tesvyandskap teonoor A.N.S. en sy 
strewc openbesr. 

'''OON BA It 10 R H 1~8L1 r IT 
Maar hierdie halsstarige bestuur 

het nog meer g doen. Hulle h t 
hulself vereens elwrg met die huidige 
par typolitieke twis. In '11 sank wat 
baie kontensieus i. ell die A.N.S. 
alle n as ch 1 lean raak ,het die 
bestuur hul ingem ng, met 'n be 
sluit wat selfs deur 'n ledevergade 
ring as voorbarig beskou is. Sonder 
om die Hoofhestuur eens te rand 
pleeg het hulle die A.N.S. by 'n 
droewig e twis in on politi ke wereld 
pro beer in leep. Natuurlik i dit 
selfs aan oningewydes cluidelik dat 
hierdie optrede '11 uitert ernstige 
brenk van dissipline was. Geen be .. 
hoor lik gekonstitueerd organlsasle 
lean soiets toelaat n dan nog 1'1 - 
hocrlik g konstitueer hly ni '. 
ONTU()F RN (n.;SA ONON J)RH 

.If YN I so 
V e) erg r no W s di uitge- 

proke mosi van w nt 1'011 w t hier 
die 7 ] d sender meer in Ii hre 
pr sid nt van die A.N.S. gestel 11 t, 
in 'n hesluit waarin hull hom l' nit 
van kwaaie trou beskuldig. In 'n 
organisasie wat in sy r Bering die 
leicrskapsbeginsel van wedersydse 
VCl'troue erken, kan 'n mens jon 
moeilik en e1'11stiger oortreuing voor 
steJ. 
o j>'I' J(,h /)j(~ VAN lJ O() p n A'· 

S7'{l1l If 
Met hierdie feite vo!>r 0" It t di 

H.B. ni eens di mees drastie.se 
stappc gedoen wat 'n men kon ver 
wag nie. Ten spyte van 'n ernstige 
hr¢uk van dissipline en van be insel 
van leierskap, het clie H.B. sIc s die 
t ksbestuur as ontbind verklnar, en 
die sewe persone toegeJaat om lede 

Vall ons Ond-Voorsirter 

Van ds. Dempsie van der 
Merwe, afgetrede Voorsitter 
van die A.N.S., het die Provo 
Leier in verband met sy op 
trede van Dinsdagaand die vol 
gend telegram ontvnng: 

Mooi so. Hou so sen, 

ro 
A.~ .s. KOM VF~HSl'EHK 

lllT DIE STln'J) 

Roods/cap nan. Ilniale 
1.J(>;()r 

Die ongekende geesdrii waar- 
mel' die nnwe A.N.S.·tak ge 
stig is, bewys dllt die krisis 'n 
beie gesond» uitwerking gehad 
het. Tnskrywings stroom dan 
ook nog steeds van aile kunte 
in. 
Atingcsien die ou tal, ontbind 

is, is die enigst e crkende tak 
van die A.N.S. die een wat deut 
die Provo Leier herstig is. Alle 
Jede wat w eier om hulle aan di 
Grondwet en die gesag van die 
Bond te oruierwerp verbeur hul 
lidmsetskep. Hiertlie optrede en 
stnrulpunt vall die Provo Leier 
is teleionies ell t elegreiies deur 
Uniele l ... eier, MnT. Postma, be 
krngtig, 
Lntussen stnan dit persona 

vry om by le de van die Bestuur 
< an to sluit by die pl slik 
tek, Lldmnat kap word egrer, 
met die oog op die onlnngse 
muitery, nlleen verstrek na on .. 
derteketting van die A.N.S. 
Ildmeetskepsv ercistes soos op 
nuut beklemtoon deur die [ong 
st e Kongres. 

Plan-dike n(lof:lin~~ van 
A.N.~ ... ltll 

On wil t n en mal di val e 
rug ontk n a au die pl aslike t I" 
op die jongste Ranger. verlof gekry 
het am sy taksorgani asie te reel 
,soos hy verkies. . 

Al dr! afgeva rdigd van U.S. 
het hull volmondig neerg 1" by di 
invoering v n die 1 i r I apsbegins 1, 
n di Hoofbe tuur het in sy jong tc 
b sluit slegs w r di Grondw t b .. 
kra tig. 

u« UHLLJ j.,:! 
En nou moet on di a llertreurig 

ste vr n hi rdi drocwige verh 1 v r 
tEll. Die s we lede h t tot openlik 
opsu nd t en die H.B. oorg aan. 
~I\.llle h t 'n vlu skrif uitgege w r 
~n led angenu n word om t llin ' 
In te n m t en die Hoofbe tun 
van die A.N.S. 
En op Dinsd gaand e vel ad in 

If, tot obstrn1.si 
'n Mosi w t di H.B. se e. a 
weI p is met 111 1'0 rh id v n urie 
fit mme nv at'. Alle login vurl 
die P~Qv . .Leier, mnr. W. A. Joub rt, 
om dIe opdrt g van die H.B. \lit te 
voer, is gedwarshoom en eindelik 
veryd J. Deur JlierrJie oplfcde 1,et 
die betrokke h('l/te Win dje tRk ipso 
facto huJ lidm atsk p vall A.N.S. 
,'erbeur: rna. r di eenh i] v n di 
tal in a genome, WO. daar vir 
die Prov .. Lei r een nd r wcg oop 
a~ om dIe t 1 a geb el te onlhinrl 
me. ' 
Da, rop het hy alle trou 1 d ver .. 

soek am tl 'n ander 101 to veJ. 
da g om oor te gnan tot dIe tigtina 
v n 'n nllwe t. k. 

PHVH 1£1 . 

n 
Ontwikkeling van 

Krisis. 
1. Rustenbur se Kongres van 

A.N.S. besluit in Julie eenparig om 
die acgenaamde .. leierskap be ins I," 
die rcgerin sbegin el van e ag n 
persoonlike vcrantwoordelikh id, in 
di A.N.S. s Grondwet op 1 n min 
pl. as van beginselonsuiw 1 e Iihe 
raal-demokratiese rnetode van he 
stuur. 

2. In stryd mel nuwe rigtin vr n 
A.N .S., besluit plaaslik tak op a n 
beveling van bestuur om vrystelling 
van genocmde beginsel te vra vir 
plaaslike bestuur. 

3. Tcrselfdertyd, ook he Item 1 m 
stryd m t A.N.S. se regerlngsbegin 
sel, ste1 plaa. ilike bestuur sond I' 

meer mosie van wantroue in Ere 
President van A.N.S.; en ki s daarby 
onenlik kant in die huidig politick 
stryd. 

4. Vrydag, 19 Sept., vergadei 
Hoo bestuui in K. apstad en b sluit 
dr t, wat lelersk psbe ins} betr f, 
geen uitsonder in vir plaa .lik t 1 
gemaak k n word ill k 1'11 .. b .gins 1 
van A.N .S. ni . 

5. OJ) grond van plaaslil e 1 
stuur se onv rantwoord lik optr 
n br uk van dissipli 1, onthu d 
Hoofhe tum die plaaslil e bestuur. 

6. Sew lede v n pl aslike h uiur 
kom d ur uitg e vr n parnfl t op nliJ 
in opst nd teen hcogste ge in 
A.N.S. 

he 

MATIESt 

.. lnhili!ol g .ll1 I~npl)f' '~ll 
Be)(loggin~ .AfnnlsJ~UI)})Y 
Groot I m')\g'chou 314, 
BUR 1527. I{AAPSTAD. 
To 11 die vi, no pry 

Pla . b .ttlUn by 

Did· .,.-hl n he,ll/a. m"v. W (lod .. 
bomne, Jell h rhtl'ft t, St~n.l\holl -h. 
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DIE MATIE VA Z L 
o bu 233. Foon 791. 

DIE SPO T HUIS 

van die 
PAARL. 

/(aadpIN{I on uir 

• 1 " .~ 1'1 J {.J I I~ 

a .ook 
En lge . oort ~pol'l 
lJ JIlO ligh ·d ' \\ at die 
[Stun ot' 1 ian nodic 

11('1. 

oeo R J)[ El\rS OlWRI ONS! 

"Die U·t pan." 
Kom Sp n Uit en Rus, en 
G niet U V rv ring n 

Etes by 

"DIE UITS AN." 
Ons rpersoneel 

Viens. 
tot 'J 

On Terme i Rillik. 

AN DER S EL FIETS ERKE 
ien ur : Paul Ackermann, 

W n hiermee die Stell nbo ch e 
publi k in kennis te tel dat hy weer 

i in di ou wink 1 in Andri - 
n we r y volle nd 

aan u fietsrepara ie 
kan g e. 

R dakt ur : W. A. Joubert. 
Ass.- d kteur: . A. Theron. 
B si h id be tuurder: S. P. Botha. 

DEEL 1. 26 Sb T. 1941. No.9. 

A.N ... E. OlE LEIEHHKAP 
nFJ;I ~EL 

Dit) 'n uiters onverklaarbare en 
jamm r lik verskynsel dat terwyl 
die 1 rstelling van imperialistiese 
en konsilierend lib ralisme met sy 
politieke kepping die d mokrasi , 
besi i om, wat di Afrikanervolk 
betref, sy laaste stuiptrekkings te 
gee. daar selfs binne die geledere 
van die vorige A.N.S.-tak van U.S. 
sommi person was wat hierdie 
uitg eli nde id e aan die plt aslike 
tak, n aan die uniale A.N.S.-orga 
niss ie, wou voorskryf en opdring. 
Hier die onverkwiklike voorval maak 

dit derh lwe nodig om weereens 
kortlik die te nstelling tussen hier 
die uitheem e Engelse staatsfilosofie 
te noor ons ie, ras-egte Afrikaner 
skeppin , nl. 

CHRISTELIKE NASIONA 
LISME, 

aan te dui. 
Die d mokra ie .en liberalisme het 

die Afrikaanse volksbodem na die 
11 rans omwent ling en die v rowe- 
r in van ons land deur Engelanel, 
hinn dring. Dit het as 1 u e die 
sogenaamde .,regte" en "vryhede" 

die enkelin , wat in die eerste 
pIa sy eie beleng nsstrewe, voor 
opg st 1. V rd r word aang neem 
dat hi rdie lib ralistie e nkeling 
altyd rtisioneel handel. 
-Dr. Meyer, S kr taris van die en 
h idskomite , in y artikel: "Afri 
kan r nh id," in die jongste 
"Wap nskou", stel hi rdi d mokra 
tie lug a vol aan die k ak:- 
"Hull (d.w .. die alw tend nke- 

Hnge) beno m dan gesam ntlik 'n 
skeid regter, di staat, wat die flui 
tjie moet blaas as daar op mekaar 
s ton g tr p word. Sodra di flui- 
tji bl , moet vol n ') in ewik 

ld t.egnie e pro dure, w t int 
lik net d ur 'n p r spesiale opge- 
leid v r taan word, b slis 
word op wi e tone getrap i n 
moet di verontregte enkeling in sy 
"vryheid" n "reg" her tel word. 
Di b slissin kied vol ~ens die 
va teld prosedure en nie nood 
wendi in oore n t mming m t di 
werklik gebeurd nie. 

Hou K oer Reguit 1IU- 

L 

ST LL OSC 

it" al u M disy re, 

1 oil 

Foo 0013. 

Donderd g, Vrydag, aterdag, 
2, 8, 4 Oktober. 

Midd 

Claudette Colbert, 
.y (J(lilland 

ov " 

Ie r wi l verkondig. 'n Men sou aan 
neem dat indien hulle nigsins die 
Afrikaanse nuus e.a. blaaie in die 
af lop tyd intellig nt g Ie s h t, 
en ook ingene rn het wat hulle poli 
tiek lei r te n die dernokrasie te 
se gehad h t, hulle by hi rdi sta 
dium 'n effense indruk ou kon vorm 
van die rigting waarin die bree Afri 
kaanse gedagtestroom t.O.V. ons de 
mokr tie e verlede sig elf beweeg. 

Wat is dan die wese en inhoud 
van Christelike Nasionalisme, en 
in watter verband staan dit met 
die leierskapbeg'insel? 
In die r te plek is hierdie Afri- 

kanerstaatsfilosofie Christelik. Die 
egoisme en die eksploitasie wat nog 
altyd kenmerke van die demokra 
tiese ordening was, word hier in die 
ban gedoen. Die hele volkslewe 
word op 'n oneindig hoer niveau ver 
hef. Te noor die verdeeldheid, 
chaos. verdagmakery, n die Bakelse 
verwarring van meningsver kil, a11es 
in die naam van die "reg van pro 
tes;" wat dan ook die gees is van 
daardie tipe demokrettese pamRet. 
PadJangs, wat j.l. Dinsdag verskyn 
bet, stel Christ like Nasionalisme 
howe alles ORDELIKHEID, GEES 
TELIKE EN UITERLIKE DIS 
SIPLINE, en VERTROUE. Die 
Christelike le rstelling is nie bloot 
net sedeleer nie. Dit rnoet die sen 
trifugale gedagte in ons staatsbe 
skouing word. Alleen langs die we 
salons leer om on leiers te ver 
trou, en ons aan hulle g sa te on 
derwerp in 'n gees van dissipline en 
ordelikheid. 

erant voordelik« Leierskap 

Maar in die tweede plek, ons 
staatsfilosofi is ook nssionesl, Teen 
oor die liberalistie e konglom raat 
van alle verskillende bevolkingsele 
mente wat aan ons land "g skenk" 
van oorse , staan die id van 'n na- 
ie met 'n Godgeg.ewe roeping en 
bestemming. Di Afrikanernasie, in 
dien hy tot y voll reg wil kom, 
kan n mag nie toelaat dat sy volks 
erfenis op verbrokkeling afstuur 
deur we r in sy geledere dieselfde 
verd rflike 1 er i.v.m, daardie libere- 
IJ tie e abo trnksie, di enkeling; op 
t ne m nie. D arom moet daardi 
wanbegrip van 'n oor polisi - of 
k idsr gt r-staatstels 1, wat ons 
hi rbo g noem het, pI k maak vir 
die ide van VERANTWOORDE 
LIKE LEIE SKAP. Hi rdie leiers 
is verantwoording verskuldig in die 
rste plaas aan God, en clan nan di 

organiese eh 1, di volk, waarvan 
hulle deel uitmaak- < rdi geykt 
en oorbodig tegnie e pros dur 
i.v.m. di uittoet en di afspe.el van 
"vryhede" en "r gt "t noor mekaar 
het as van elf geen pIek in sy nuwe 
org niese staat ordening nie, 

Om du op te som I - Die A.N.S. 
h t we r sy intuitiewe aanvoeling n 
prognosties deurgrawing van ons 
Afrikaans volksontwild elin laat 

ld toe hy y ie orgt nisa i op die 
basis vall VERANTWOORDF.LIK • 
LEI !JRSKAP in rig h t. Met di 
v r ekering d t hierdi tap wat m t 
'n f rme blik op on staatkundige 
e igs inder gedo n is, di.e regte en 
li eni ste vir ons a [eugorgnnisa 
sse is, aan on blymo dig ell vasb - 
rade die to kerns in! 

Luctor et Emergo] 

Vaarwel aan Pi I' -e 

Aan die inde van hierdie wart al 
v rl at mnr. i rre de W t, Sport 
r dakteur vat "Di Matie," Stellcn 
bosch om 'n po in D Beers t 
aanvaar. 

Die Matie al mo i1ik klaarl om 
onder die g troue dien van Pierre, 
nog n v non. baanbrekers, w t 
Ike gebi.d v n die ... port op be 

kw m wy e gedek en 'n groot suk 
se van sy ta k maak het. Ons wil 
hom b ie he rtlik b dank. en hOI 
n sy Kriel alle v n di best toe 
wens vir die toekoms. 

.. ,E 
D ur- Ds. T. N. Ha.nekom. 

V erhroke Mur« en Verbmn d 
Poort 

Neh. 1:3.-"En hulle het vir my 
gese: Die oorgeblewenes . 
verkeer in groot nood en in 
smaad, en die muur van J erusa 
lem Ie .stukkend en sy poorte 
is met vuur verbrand." 

Hierdie booclskap bevat die slegte 
nuus wat Nehemia on ng het toe 
by ver van Jerusalem verbanne was. 
Hy was skinker van di koning aan 
die burg Susan. Daar het dit met 
hom goed gegaan. Hy kon nie klae 
nie! Maar hicrdie tyding uit sy land 
bet nom diep tel' harte gegaan. Dit 
was te veel om te dra, self vir 'n 
profeet van God. As hy maar kon 
klaagliedere sing. 50,05 Jeremia, dan 
kon hy tog sy hart uit ·tort; en al 
kon hy van droefheid glad nie meer 
ing nie, dan sou hy sy klaaglied 
uit nik voor sy God. Dit p ook 
beter by 'n klaaglied! 

in so was Nehemia, tussen al die 
weelde, Ike' dag aan die brand in 
sy smart oor die toestand van Jeru 
salem. 001' sy mure en sy poort . 

Dte Matie Vol tendo 
JJ'i'l k 

Die redaksie hoop om gedu 
rend hierdie vakansie 'n sp - 
siale Reddingsdandwe k - nom 
mer van "Die Matie" te I t 
verskyn. 

Hy wa pro feet van God maar ook 
h rvorrnet van sy volk. By het 
g we t dat dit sleg aan met Jeru 
salem en ook met sy goedsdienstige 
1 we. W nt as die mur stukk nd Ie 
en die poorte verbrand, dan is ook 
die tempel in g vaar om elke da 
nog meer ontheilig te word. !.n wat 
meer is, die tempe! word ni aIleen 
ontheiIig nie, maar ook Jehowa word 
daard ur misken en vet . Vreemde- 
linge w t verbystap ek die tong 
uit vir i gelowi Jood n vra 
m t'n pot] g: .. W nou jou 
God?" 
En daarorn het N hernia m t di 

toestand van sy yolk tot God ge 
gaan en hy het nooit kon dink dat hy 
op iemand and rs ,c:; terrein inbr uk 
maak nie, Sy godsdien en sy volks- 
1 we was nie gesk i nie! Daarorn 
gaan hy tot God in die cerste plek, 
so os dit vir 'n pr f t pas! Want 
profete moet o.ok pri sterwerk kan 
doen. V oor God i die t 1'r in nie 
geskeie nie en daarom betre Nehe 
mia sy binnekam r soos 'n priester 
om te bid vir sy volk. En as by d ar 
neerkniel, buk hy bai I ag 001' sy 
kniee, w nt die verhroke mur en 
die verbrande poorte druk 8.00S lood 
op sy kou rs, so swaar, Want daar 
die binn karn r het vensters g had in 
die rigting van J erusalem, n t soos 
di v n D ni 1; en deur daardi ven- 
t rs h t hy gesien di to stand van 
sy volk en van Jerusalem, sender 
mure en sonder poorte. En deur 
daardie v nsters het hy die noodge 
roep van sy mens gehoor ,hoe hulle 
ly sonder 'n leier, 'n prie ter of pro 
feet. 

Of was dit rni ki n heilig k nnis 
dat N hernia sommer die mur en 
poort m t hom am 51 p h t tot 
binn in y bidv rtr k? Hoort sulke 
goed in 'n binn 1 mer? Sal God 
ontwoord op 0 'n gebed? 

Uit die J/ry/u)idsmllni/e 
»an (lie A.N... • 

7. Ons beoog 'n grot rbI, n 
ke bev.olking in Suid·Afrika, 
bew rkstellig te word dellr: 
(a) die aanmo di ing v n die 

natuurlika aanw s, 
(b) 'n verstandi e immigra 

i beleid m t assimileerb ar 
heid s v rei. teo 



Onder Onsies. 
Op die baie suksesvolle sigeuner 
nd wat enk I weke gelede deur 

die dam s van Harmonie gereel is, 
het hul omtrent £25 gerna k. 'n Deel 
van die bedrag sal, na ons verneem, 
in die Langenhovensaal-fonds gestort 
word. 

01(1 * * 
Verlede Donderdagaand het mev. 

Gladys Hugo opgetree, voorgelig 
d ur dr. Con de Villiers, in die v r 
tolking van verskeie volksliedere van 
verskillende lande, asook 'n aantal 
arias. Mnr. Hubert du Plessis het 
by die geleentheid klaviersolos van 
Chopin en List gelew r. Dit was 'n 
puik uitvoering. 

* * * En wie weet dan nie dat die kraaie 
verlede Vrydagaand of Saterdagog 
gend hul gebruiklike serenade gele 
w r het nie? As hi rdi gebruik ooit 
moet uitsterf, sal dif' nie 'n ramp 
wees vir Stellenbosch nie? 

. ~ * It 

Volgens ewoonte het ook die Har 
moniete hul dank jeens die kraaie 
bctuig d ur Wilgenhof 'n serenad te 
gaan bring n Sondag met die mid 
dagmaal t trakteer. 

* * If 
'n Besonder interessante en e- 

noeglike aand is verlede Donderdag 
aand deur lede van die S.V.R. deur- 
ebring te Constantianek as gaste 

van die S.V.R.· van U.K. Met di 
terugkoms het enk 1 v n die led 
waaronder m v. A. B. de Villiers 
die span byster geraak, maar tog 
veilig tuisgekom. 

* III III 
Mejj. Trien Smuts en Lin Al 

b rtyn het bestelling g kry van die 
Radiokorporasie om gedurende di 
vakansie 'n klavier- en sanguitvoering 
onderskeideLik te lewer. 

III * * 
V rydaga nd is 'n baie genoeglik 

aand deurgebrin deur die Huisko 
mitee van Da breek. AIleen mnr. 
Tappie Moll wa i tw t h ti 
n die ete om by "Jungle Love" te 
kom. 

I!: II< II: 

And r led van die komitee het 
gaan d elne m aan die suksesvolle 
Konservatorium-dans wat die and 
plaasgevind het. 

II: III lie 

Tel' verduid likin mo t daarop 
wys word dat die b rig in di 

vorig "Matie" as sou m nr. Eddie 
Botha op die P.S.O.-d ns opg merle 
gewees het, nie bedo 1 dr t hy de 1- 

neem het aan die verrigtin nie. 
Hy het slegs as primariu van. P.S.O. 
'n woord van welkom a n die n 
wesiges erig. 

III IfC If: 

M i. McLachlan, Rei en.de S kr ... 
taresse v n di C.S.V., IS op d!e 
.oornblik op Stellenbosch en besig 
om besoek t bring aan die dam - 
koshuise. 

Mev. H. P. Dekk r dien tan ty 
delik op di persone 1 v n die C r 
n giebibliote k . 

* * 
Ou Borrie (van Tokk Ioklan?) w.s 

in le fgelope tyd t heSlg. vir 
voetb lw d tryde. Hy het toe Din - 
dagmidd g veldwerk gedoen om ge 
nee stamina te he vir di . neem v n 
die vo tb lportr t van dl sesd . 

* * * wa die Annex 
t rnpvol to dr. ~ran.!e 
y lotI sing in d~e baie 

uksesvoll r 1 oor die Rena1s ane~, 
gee het on r b min van die 

A..K.V. Hy h t 'n Ie in O,Qr Toorop 
in die vooruitsig gest 1. 

* lie 

A. N. S. HOU KOER 
()ngf"1 endr- Gfl'P~ tdr if an ( •• troiu _.j d 

Nadat die A.N.S.-ledevergad rin 
weens openlik opst nd n ob truk 
sie van helftc van di 1 de mi Iuk 
het en die tak deui die Provo 1.. ier 
ontbind verklaar is, 11 t 1 a genoemd 
onmiddelik 'n v rgad 1 in b I v n 
lede wat getrou by di rondw t n 
die gesag v n hul Bond bly t an 
het. 

Om 10.30 n.m. het di m e es- 
driftige vergadering wat Stellenbo h 
in j re gek n het, 'n nuwe tak g tig 
n di b tuur da 1 van .aam t 1. 
Die 108 get.roue 1 d het langdurig 
gejuig to die Provo Lei r die ver .. 
gadering open, n d arna "Die Lied 
van Jong Suid-Afrika" m t g drif 
aangeh f. 
Ten a nvang h t mnr. Joubert 

kortliks die agter rond van ontwik 
kelinge binne die A.N.S. geskets, en 
daarop ewys dat A.N.S. hom vand 
doelbewus op sek e k rnbegins Is 
stel waar hy die jeug help vo.orberei 
vir die voll sorgani a 'i v n 'n Chris 
telik-Nasionale Republi k; n dat 'n 
botsing hier op St Ilenbo, eh onder 
omstandighede dus ni onv rwag 
gekom het nie. Toe sprek r v rder 
verklaar dat die tak as gevolg v n 
hierdie "suiwering" m t nuwe kr g 
en vuur kan voortgaan op di w g 
van die A.N.S., is hy lank toegejuig. 

Die volgende .is die volledi be- 
stuur van die A.N.S.-tak:- 
Takl i r: W. A. Joubert. 
Ra d: Marie Heyn , P. A. Theron, 

W. R. Loubscher, Tobie ... ouw (Dag 
breek), A. S. Roux, B N. Norgarb, 
A. J. van Vuuren. . 
S k.: Tobie Louw (Da bree ). 
Ass.·S k.: S. J. Joub rt. 
Teaouri r: S. P. Borha. 

Beroep an PI a Ii 
Jll'urder 

1 
pIe 

nip Pro f 0) die Som 

W t het die 
ontbind A.N.S.-tal in d 
optr d b oog to hulle eweier het 
om hul n er te 1'" by die Grondet 
wat hull If h lp opbou h t? Hul 
lidma tskap t verbeur, ja - maar 
verd ]? 

Dis nogal moeilik om p esi ' t 
antwoord op hierdie vraag. Blykb r 
het n6g daardie sewe ex-l d van 
die be tuur, n6g eli cd He v n 
die ehoor wat hul muitery 0 d - 
keur het, b f wat .op di spel w . 

D ar word e tel' v rn m d t hull 
voorg 'tel h t dat, indi n di Hoof 
bestuur hu1 eis nie to st. n nie, 
hull hul dan aan die partypoliti ke 
Icier wil aanbi d die Stellenbo 
aksiefront van die Party! 
En bier sien ons miskien die angel 

van di hell' moeilikb id, 0 "n. kyn 
lik v rlnn hi rdic sekste det di 
A.N.S. sy eie, spesifieke tud nte 
p rsoonlikh id mON v rloor en hom 
moet skaar onder die politiekc paTty 
as een of ender [ront, 

Dit i on- 
moontlik. Di A.N.S. ki s ni k nt 
ill die huidi e politick 
Iy staan onafhanklik sy ei 
rigting voor. 

Urnmutiese Ve ,pui i 1 

No .. Iets om no Uit te i n 

HOI BROEI' 
(Ei n . Bn .) 

ATLAS. KAA A. 

Hi 

z 

I 

K 

00 • it 11. 
ONnEU~ 'l'l~ UN nUIJ .. E. 

Onthou- 

AT. 

s 
Ons bied u d kundi 
n betr.oubt re medi yn 

Deskundi F otogr fie 
laar • 

van Ons Vlu . 
se os n. 

DI TUn HANDEL 

! 
-konouiie 'n In 11 

11. \ HI . 

lAl it 

• B CO ZE 
na m t II \ ul (In Ie p I 

• 
A EN 

WO ~ 

n S un 
Hoek ird- n Plein traat, 
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in di 
C .. V.-SAAL 

v naf 
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O. . 

pt. Ok. 

I d r di volg nd 
t I word: 

del, 



VHJR 

Op Ons Sportvelde. 
nT;Ug(Jlllwj buit Gemengde 

Ilokkiebeker 
Dagbreek verdien eerste emeld te 

word daar hulle die wenners van 
die komp tisie was - lers gesproke. 
Hierdi pan was on elukkig om 
nooit te wen nie i bulle dameslede 
wa ook nooit op volle sterkt nie. 
Privaat B wa 'n, nder span wat 

nooit gewen bet nie .maar hulle het 
darern ook nooit verloor nie en het 
a 'n g h cl mooi saamgespeel. Pri 
v at A, van wie aanvanklik baie ver 
w gis, het nie te waffers gevaar nie, 
ofskoon hulle aan die begin vir Dag 
breek 2 - 1 geklop het. 

Die mooiste wedstryd was tussen 
Privaat A en Wilg nhof, op di enig- 
t dag wat dit nie gesous het nie. 

Priv at A het die afwesigheid van 
Truida Bekker sterk gevoel. Willie 
du Toit het sy voorspelers goed 
voorsien van die bal, maar Douggie 
Hey, Garlick en Roelofse kon te 
same nie meer as een doel aantek n 
nie want Jaap Krige het die doel te 
o d toege taan. George M urr y se 

span het sond r uitsondering 'n bars 
gespeeI. Hyself h t so os gewoonlik 
or Is g keer en die bal noegsaam 
vir Lieb Loot, V ronica Nel en Jan 
Louw ange tuur. Kotie Stander as 
heelagter en mej. Thomp on h t Pri 
va t geen deurkomkans gegee nie 
en Ina Gericke het keer op keer die 
bal sirk l-toe gev eg sodat • rans 
Smuts en v ral Groen wald lelik 
moes keer voor Privaat e doel. 
Wilgenhof het deeglik verdien am 

2 - 1 te wen en sodoende die beker 
afgeneem. Die pIegtige oorhandiging 
meet nog g skied. 
Vanmiddag sluit die mans hul1e 

ser oen offisieel met 'n wedstryd teen 
die Rhodes Universiteits-kollege 
Toersp n wat uithaler hokkie . peel. 
Die d mes sou reeds vroeer in di 
w ek teen hodes se dames g sp el 
het. 
Vanjaar. hokki kom egter eers 

finaal tot 'n einde volgende kwartaal 
m t die jaarlikse hokkiedans - waar 
skynlik 24 Oktob r. Hou maar di 
kenni gewingborde dop, 

Stadler en Ko., 
(Eiens. ) Bpk. 
DORPSTRAAT. 

Die mkel vir- Diens ell 

K wallteit - met. '11 glimlag. 

J ruideni r ware Y terware 
Breekgoed n 81 ryfbehoefte. 

Pyre ,11 Ge Iypte Gl 

rente vir 
OLIVER Pl .. O ~E. 

Voetbal aan Verdamp 
Saterdag bet die eerstespan hul 

self gerehabiliteer en as mens in aan 
rnerking neem dat die span .vanwee 
besering.s, taamlik deurm kaar ge 
gooi is - twee voorspelers het b.v. 
as vI uels opgetree - was dit som 
mer 'n goeie stukkie werk om Paarl 
6 - 0 te geklop het. Lombaar d, of 
skoon hy weer aan Paarlitis gely het, 
insoverre da t hy nie 'n bal deur 
die pale kon loods nie, het baie be 
stendig gespeel en meer as eenkeer 
Stellenbosch gered uit 'n baie benar 
de posisie. Daantjie Morkel het, se 
dert hy 'n motorfiets aangeskaf het, 
blykbaar weer geleer om in die hoog 
st versn lling deur 'n gaping te wik 
kIn het met 'n paar pragtige breek 
slae voor die dag gekom. 
Dit was verblydend om Flip weer 

in voetbalstewels te sien, Die vorige 
Saterdag het hy glo lekker gejol 
vir die tweedespan onder die Bell 
ville manne en ,ic; nou weer reg op 
sy stukke, 

Sat rdag e.k. speel die eerstespan 
hulle Iaaste wedstryd en weI teen 
Maitl. nd . Daar is all aanduidings 
dat dit 'n taai botsing gaan wees en 
di Rooispan sal moet woel as hulle 
die paal wit haaI. 

Die Dcrdes moes 'n hele paar man 
afstaan aan die tweedespan, sodat 
laasgenoemde Kuilsrivier 9 - 3 kon 
wen, terwyl hulle toe self 12 - 0 
teen Belville moes v rloor. En, asof 
hulle beker nie vol genoeg was nie, 
mocs hulle Dingsdag met dieselfde 
verswakte span 'n wedstryd teen die 
tweedes speel. Dat hulle net 12 - 4 
verloor het strek hulle tot eer. Deur 
die tegemoctkomendheid van die 
derdespan dus, is die tweedes van 
jaar die wenners van die Junior kom 
petisie. 
IlIA het daarin geslaag om hulle 

kompetisi t verloor terwyl Res. A 
glo die pyp gerook het tenspyte van 
sterk mededinging deur Res. B. en C. 
Die 0 19 A, het die vorige Saterdag 

noustrop getrek teen U.K. se 0 19 A, 
maar het Saterdag amok gemaak dus 
doende die 0 19-skild in Stellenbosch 
gehou - om t roe? 

Geluk en simpatie in die rondte 
dUB aan rliegene wat dit toekom. 

Dameshokkie 

Voarverl de Saterdag het die eer 
ste span, lA en 2A wedstryde teen 
Ikeys afgespeel. 
Van die drie spanne kon slegs lA 

die louere wegdra. Hoewel die 
eerstespanne gelykop gespeel het, is 
die telling werklik nie 'n getroue 
weergawe van die spel nie want die 
Maties het op die .aanval gebly, maar 
kon nou eenmaal nie die Ikey doel- 
wagter flous nie. . 
Verlede Saterdag was vier van 

on spa nne in aksie. Di~ d rdespan 
verdien spesiale vermeldmg, me so- 
eer omdat hulle 9 - 0 gwen het 

nie, maar amdat daar, vir die eerste 
keer die seisoen ,nie minder as nege 
van hull spelers opgedaag het nie. 
Di eerstespan was nie opgewasse 
teen Opleidingskollege, Kaapstad nie, 
en het 4 - 1 v rloor, Met Pinelands 
het 1 A kort proses gemaak en 11-0 
gewen, t rwyl die twe despan gelyk 
op teen Opleidingskollege gespeel 
het. 

DIE 
TELLENBOSSE 

STOOMWA 
Stuur ons jul Stywe Hemd , 

ERY 
oordjies en Wit Broeke 

Tevredenheid Gewaarborg. 

Dringende Be tellings word dieselfde dag uitgeooet 
en afgslewer. 
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Die W. P. -toer 
Nogeens. 
Pf>'tuljcs 

Laat het weer sy veelsydigheid op 
toer getoon. Hy en Peet was danig 
baastig om Johannesburg te sien en 
het die Carlton geannekseer lank 
voordat die ander le de van die span 
die hotel binnegetrek het met die 
lawaai van 'n pantserdivisie en so 
doende Laat se bestudering van die 
blonde visioen agter die toonbank 
bederf het. 

Met die eerste maaltyd het die 
tafelbediende in sy pikkewynpak, wat 
selfs Lieb se "pIayboy"-toerusting 
in die skadu gestel bet, 'n spyskaart 
in een of ander Oosterse taaI, voor 
tien Matie-oe, wat ne e maande van 
die [aar akkerkoffie, olifant en ander 
geregte, nageregte en ongeregte moet 
aanskou, gehou. Ou Van het som 
mer oe toegemaak en met 'n be 
werige voorvinger erens op die kar 
tonvelletjie gedruk. Dit was ook nie 
honderd [aar nie, toe die tafelbe 
diende die verrassing voor hom neer 
sit nie, nl. "Ox-tail" - ens. 
Peet en Laat is .so lastig geval 

d ur die mooi nooientjies dat laas 
genoemde skielik "Mr. Late-again" 
geword het en eersgenoemde van 
pure ergenis, 'n rooi uitslag van sy 
gorr el tot sy groottoon ontwikkel 
bet. Hy het hom nogtans waardig 
gedra soos dit 'n man met belange 
op Stellenbosch betaam. G'n wonder 
dus dat hy hom een aand ewe haas 
tig onttrek het aan die geselskap 
waarin 'n aanvallige dametjie was 
wat hom ewe ongevraagd Iof begin 
toeswaai het oor .sy onberispelike 
voorkoms nie. 

I .. ornbard het hom heeltemal goed 
gedra, wat te verstane is as me~s 
onthou dat Stellenbosch gewoonhk 
gedurende die vakansie in J obannes 
burg vertoef. Oor Van Niekerk Jou 
bert se gedrag kan geen kommen 
taar gelewer word nie - regkry sal 
jy hom nooit nie. 
Na die wedstryd op Pretoria het 

Lategan spoorloos verdwyn om, soos 
die masels of Tiekie Muller se been, 
weer op J ohannesburg-stasie uit te 
slaan ,in geselskap van 'n mooi sy 
dingetjie. Toe die trein vertrek was 
daar die gewone afskeid en Lieb het 
we ere ens die toeskouers verras met 
sy vaart en oog vir 'n gaping 
tussen die ken en die neus. 
Op die terugreis het almal gewon 

der hoekom hulle dan voetbal ook 
moes gespeel het, want dit bederf 
alles. Deur al die pret en spel heen 
egter, is Stellenbosch se voe~balfaa~ 
hoog gehou. Om die waarheid te se, 
as goeie gees die enigste kriterium 
was by die verkiesing van die W.P. 
span, sou die hele Stellenbosche 
eerstespan blykbaar die toer moes 
meegemaak het. 

Die eer het drie van on speelsters 
te beurt geval om gekies te w.ord 
vir die gekombineerde span wat teen 
die wenners van die Senior dames 
kompetisie, n1. Westelike Provinsie 
Klub, opgetree het. 

Bofbal Vooruitsigte 
Rooskleurig. 

Die eerstespan het verlede seisoen 
beeindig met 'n pragtige oorwinning 
oor U.K. op Rosebank en die derde 
plek beklee op die puntelys - nog 
die hoogste in die geskiedenis van 
bofbal op Stellenbosch as ek my nie 
misgis nie. 

Heelwat ondersteuners het die In 
tervarsity-wedstryd gaan bywoon en 
die spelers aangevuur met liedjies, 
ens. Aangesien dit nou 'n jaarlikse 
instelling geword het wil ons hoop 
dat dit eerlang net soveel ondersteu 
ning sal geniet as die tradisionele 
Rugby botsing. V ra maar vir enig 
een wat gegaan het boe opwindend 
die spel was en hoeveel hulle dit 
geniet het. Die wedstryd word altyd 
gereel op die dag van die Hospitaal 
jool en al die verskillende versierde 
Lorries doen die rondt van die Rose 
bankvierkant - reeds al 'n gesig op 
sigself. 

Die entoesiasme vir die sport bet 
sedertdien 'n nuwe hoogtepunt be 
reik. V oeg hierby die feit dat be 
halwe vir Shorty Naude en Dawie 
de Villiers is die eerstespan nog on 
veranderd en dat ons geledere aan 
sienlik versterk is deurdat die Lig 
gaamsopvoeding-perde moet kies tus 
sen Krieket en Bofbal en meeste 
laasgenoemde verkies, dan kan u ver 
staan dat die vooruitsigte baie roOOS 
kleurig is, indien nie meer nie, 
Op die oomblik word onderhandel 

met die Oostelike Provinsie se bof 
balspelers vir 'n toer daarheen in 
die Desember vakansie en dit lyk 
of die sakie verwesenlik sal word. 
Ook word, op spesiale versoek, ree 
lings getref vir 'n vertoonwedstryd 
op Worcester op 19 Oktober tussen 
'n U.K. en U.S.-span om die sport 
soort in die platteland te populari 
seer, iets wat op groot skaal gedoen 
sal word as dinge eers weer nor 
ma 1 is. 

D.ie spel is regttg maklik om aan 
te leer en te volg, en verskaf baie 
genot aan beide speIer en toeskouer. 
Iedereen wat Ius voel om aan te sluit, 
is welkom, vera! diegene wat • lief is 
am met klippe, ens te gooi, want 
hulle het 'n natuurlike aanleg vir 
die speI. Myns insiens gaan bofbal 
nog krieket vervang in die platteland 
want die spoed en aksie van die spel 
en die opgewekte ge is en skertsery 
wat dit kenmerk sul meer in die 
plaasseun se smaak val. In die stede 
natuurlik sal krieket altyd voortbe 
staan maar in die platteland kwyn 
dit stadig. Dis hier waar die Lig 
gaamsopvoeding mense sc baie v.ir 
die spel kan beteken eendag. 

Die drag is nou weI vir 'n warm 
land so os ons s'n, miskien hietjie on 
doeltreffend- vra maar prof. Steg 
mann se opinie hieroor - maar as 
die sport eers meer gevorder het, 
kan 'n geriefliker drag tog seker ont 
werp word. 

Ons wil nie gr.ootpraat nie, maar 
die eerstespan het grootse planne 
vir vanjaar. 

A 
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STOOMWASSERY 
K om laat die Firma 
die beste dienste lewer u 

bedien. 
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Mnr. W. Marsh. 


