
Die Eflce tadwinkel, 
(Edm • Bpk,) 

is v rlede jaar opg rig d.eur 
Mati . vir die grief en w 1- 
vaart van Matie. Kom raad 
pleeg ons in verband met al 

u benodighede en u sal 
BESPAA t : 

• Ons her naar en herst 1 
Rakette . 

• Ons het e n van die b ste 
droog koonmaak - agent - 
skappe in die land. 

Gedruk dFur Pro I.cell' I -Dru! )-( • .cy en nltgegee 
d ur til A ... "-Tnl t lIenbo en 
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AANDEEL V N STUDENTE IN 
VOLKSBEWEGI G 

DJ 

Kongr Vanjaar op Stellenbosch 
Die rol wat die studentejeug in die grootste omwentelin ·s 

van die wereldgesldedenis gespeel het, was nog altyd 'n belang 
rike. So het ook in Suid Afrika die AFRIKAANS.NASIONALE 
STUDENTEBOND die studentefront in ons steeds groeiende 
votksbeweging reeds in 1940 met sy bekende Vryheidsmanifes 
die voortou geneem en hom heelhartig geskaar agter die groot 
beginsels wat vir die Afrikaner ten grondslag Ie van sy stryd en 
van die Rewolusie van die Twintig'ste Eeu. 

Om op hierdie grondslag voort te bou is die taak wat die 
A.N.S. hom ook in 1942 stel. Meer bepaald op Stellenbosch gaan 
die A.N.S. as "volksjeug'beweging' I en as "studentebond" hom 
op die volgende maniere in die stryd werp: 

I. Jaarlik e Uniale ongr 

Die jaarliks kragsmon tering v n 
die A.N.S. vind vanjaar , OP Stellen 
bo eh pI a, was r. kyn el in die 
Junie-v n ie. Die ond rwerp w t 
op hierdi 9d Kon re behandel 

n word, rH. Yolk beweging, ra k 
die kern van on' yolk se stryd van 
dag, en sal van verskeie kante toe 
gelig word deur 'n aantal van ons 
voora nst ande politi ke denk rs, 
800S dr. P. J. Meyer, prof. A. J. H. 
van der W It, prof. L. J. du PI si 
e.a. 

Om van hierdi groot kongres 'n 
sukse t rna k is 'n plig wat op die 
pl asllke tak ru , rna r daarmee word, 
ook v nj r an Stell nbc eh 'n gul 
de g leenth id ebiedl 

II. Wal)~n' ou en Die Malic 

~ .....•••.... - ..... , 
APTEKERS 
On bied u de kundi e bedie .. 
nin en hetroub r m di yne 
aan. D r fie 

Maak ebruik van ons 
Vlugge Foto fie e 

Posdiens. 

JOERNING H SHUN 
( .1 I) ) nl,tt. 

Ho k Bird- n Plein traat, 
ST LLENBOSC 

,,--.-------- 

G. Franzsen, M.A. 
Redakteur Die Matie: Mnr. P. A. 

Theron, M.A. 

III. V ~ .. gadej-in .. 

Aan lui tend by y publik ies en 
sy ongr e, la t eli A.N.S. c 

verpersoonlikin van die Atrrk ner 
student I e str we nooit n om y 
stem te laat hoor d ur midd 1 v n 
vergadering wa rdeur hy voorligtin 
k n gee n n men die jeu 1 idin 
kan neem me. So w dit in 
fgelope j re feitlik ltyd deur 

A.N.S. dat Stell nbo ch n m n 

I T. untoor en Bihlioh 
V nj r 

bo eh cor 'n va te k nto.o 
W hy t r elf dertyd 'n bibliotee 
v n y i k n hui v . M t di 00 

t bou: 'n 
Coetzee s 
of aan di 
om maar 

v, Fi mhuro 

Die plaa like tak v n 
in sy kort best an al wa 
werk verri. V rled j ar w die 
plaa like A.N.S. m t hierdi rolprent 
deskunc1iges in a nrakiug, n d r 
word ehoop d t hy in am w rkin 

Openin funk ie 
en In rywin 

I. 1 and u n 
Om by di [eu die r 

h id v n dien te noor 

rb id 

V rvol n voet v olg, kol, 
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H artlik Welkom!! Mati ,S! 
Vra vir U lys van Voorg crew Bo k 

n In G ti Kal nde . 
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Om het die G 
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Wat ons het me, kry 
ns. 

W,t onG . kan kry nie, 
k ons. 

BEER 
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OlE MATIE 
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B sigheidsbestuurder : S. P. Botha. 

Deel II. 

tHE NIIWE sr'Ji:LLENROSCII 

H rtelik w lkom op Stellenbosch! 
Dit ro.ep ook Dio Matl~e to aan 
elk n van die g oot aantal studen 
t Wilt vandag na die Eikestad kom 
am hul tudi voort te it of hut 
studenteloopbaan te begin. 

D r i 'n goeie ou gewoont om 
a n di b g'in van 'n nuw jaar rnooi 
b luite te n m n goeie voorn - 
men t koester , maar dit i by uit- 
tek die nuwelin wat nou, "op die 
drumpel v n 'n nuw lewe," y g - 
dr t laat a oor di nuw lewe 
wat wag, en wik wat hy al word, 
en, g trou aan die roeping van die 
jug, allerh nde drome droom. 
Sonder om t r v e drome te 

droom, i dit mi kien vanpa om nou 
an di b in v n 'n nuwe kade 

mi jaar in m er konkr.ete terme 
te dink oor die rol wat elk student 
vanj r op Stell nbo ch as lid van 'n 
Stud nte - uni kom vervul, of, 

b paald, oor die plek 
wat hierdie Universiteit, as die 
h r onderwys, roepe is om in die 
volk lewe in te ne m. Want dit i 
p r lot van ake sy e lagte van 
tu lent.e w t an'n univ r iteit 'n 

'n ie ri ting, 'n eie karak- 

Afrikan rdom", om 'n 
tyd hol rug- eryd uit- 
bruik. ver kei tadia 

Sonder om nou by die 

g 

Die Oorlog 
1. --Algemene 00r5ig 

"De Waer Id schi dnis i 't 
Waer Idgericht, 

V r eLdin • d wet d r Hi torie." 
T n Kat _ 

Dit is byna tw -en-'n halw jaar 
sedert die huidig oorlog in Septem 
b r 1939 oor die wer eld losgebars 
h t. Gedurende hierdie tyd het die 
een verrassing n ontnugtering op die 
ander g vol. Pol, Holland, Noor 
wee, Belgic, F rankryk, Suid-Slawie 
en Griekeland as oorlogvoerendes 
aan die kant van Brittanje bestaan 
ni m er nie. Die leers van die 
Eiland-ryk moes in Europa die een 
ontruimingstaak na die ander vol 
bring. Brit e oorwinning oos di" 
van 'n Marlborough of 'n Welling 
ton ontbreek en kan aIleen nog in 
'n geskiedenis-werk gevind word. Die 
Britse soldaat n matroos, b halwe 
die krygsgevang nes, kan aIleen nog 
in die Suid- Westelike hoek van 
Europa by die rots van Gibralter 
aangetr f word, Die moeilike taak 
om oorlog teen Europese moondhede 
te voer en dit sonder vast l.andse 
bond enote en vastelandse . teunpunte 
i byna enig in die militere geski de 
nis van Brittanje. 

JUNIE 1941 

Terwyl En eland teen Junie 1941 
in hierdie on un tige posisie verke r 
het, was die van sy vyand, Duitsl nd, 
baie gunstiger. Die Duitsers het ni 
aIleen waardevolle aanvalspunte van- 

baie ernshge verliese aan die Brits 
skeepvaart berokken. Die verlie aan 
Britse skepe h t werklik baie ern 
stig geword, veral as in aanmerking 
g neem word dat die ei e wat aan 
die handelsvlo.ot onder die bestaande 
omstandighede gestel word, v el boer 
is as in vredestyd. Die erns van di 
toe tand op lle ebied van die 00 - 
log word openlik deur Britse taats 
manne erken n a die wen denkerige 
propaganda die teenoorgestelde wil 
beweer dan i dit, ten nadele van 
Brittanje, nie die nugtere oordeel wat 
aan die woord is nie maar die vol 
struispolitiek. 

Teen die end van Juni 1941 het 
daar egter eindelik verli ting vir 
Brittanje opgeda g. Dit is toe Rus 
land 'n oorlogvoerende teen Duits 
land geword het. Daar is nou weer 
'n Brits bondgenoot op die Vaste 
land w t eografies en militer in 
staat was om die tot-neg-toe onoor 
winlike Duitse leers die hoof te bied. 
Hoewel die Russiese kolossus gedu 
rend die Europe e somer n herfs 
sw r nederl moe v rduur n 1 - 
wen belan rik landbou- n nywer 
heidsgebiede in die hand v n die 
vyand moes sien oorgaan, het die 
verwagte ineen torting nie plaasge 
vind nie. Gedurende die wintermaan 
de van 1941-1942 het die Rooi leer 
selfs a nvallend opgetree. Dit lyk 
of die Britse en Ru si e prop ganda 
die wintersukse s van die Russe te 
r.ooskleurig op die voorgrond stel. 

Veur Prof. J. A. Wiid 

Vervol Op bls, 4 ... kol: 2 • 

ru 

NASIELIEFDE. NASIEDIENS. 
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Onder Onsies We/kom Namens Ossewa-Brandwag 

Deur (;fml. Dr. S. J. Pr('tOl·;US. 
Namens die hoer offisiere onder wie die studente-afdelings 

van die Ossewabrandwag verlede jaar sorteer het, word, bY' die 
ingang van die nuw.e akademiese [aar, hiermee 'n woord van 
besondere welkom gerig, eerstens, aan al die studente wat bulle 
verlede jaar in die geledere van die pla as like kommandos bevind 
het en vanjaar weer onder daardieselfde banier 'n eervolle plek 
sal vuI; tw.eedens, aan al die nuwe studente sommige tot dusver 
lede van die Jeugfront -- wat die geleentheid nie ongebruik wil 
laat verbygaan nie om bulle deel by te dra tot die suksesvolle 
voleinding'van die taak wa.artoe die O.B. hom geroepe voel. 

O.B. SE STREWE besef dat die wer ld van idee geen 
stilstand ken nie. Indien u re ds die 
oortuiging toegedaan is, rocp die 
D.B. u:- 

"treedt in haar geleder n, hebt 
deel in ha r stryd, opdat gy eens 
de voldoening zult smal en dee} te 
hebben an haar overwinning, die 
komen moet als God dit Volk nog 
een toekomst heeft beschor n." 

Om inhoud te gee aan hierdie weI 
kom wo.ord, n t 'n paar geda tes 
oor die strew van die O.B. Die 
vernaamste kenmerk van hi rdie or 
gani asie en beweging, waarin tewens 
ook sy bestaansreg en sy grootste 
krag elee is, is dat dit 'n ge stelike 
(ideologiese volksbeweging is wat 
hom, naas die ideaal van volkome 
volk vryheid, beywer vir 'n kragtige, 
verantwoordelike, en de kundi e 
staatsbestuur; vir 'n ware gemeen 
skap in wat tot uiting kom in die 
bevord ring van volksb I n e bo 
groepsbelang en persoonlike bel n 
g ; vir 'n gee van dien n offer 
vaardigheid, van eer en trou, van 
regv rdigheid en Ii fde. In hierdie 
leidende begin el, wat as cen groot 
vryheidsideaal bestempel k n word, 
is saamgevat die drang n volkome 
volksvryheid en verbreking van aUe 
bande tot onder eskiktheid na buite 
toe j maar daarnaas .ook 'n drang na 
bevryding van 'n interne gees van 
verdeeldheid en onmag, van eiebelang 
en selfsug, van karakt rloosheid en 
eerloosheid, van onverskilli heid en 
onverantwoordelikheid. Hierdie twee- 
1 di heid van die vryheidsideaal Ie 
opge luit in di benaming "Christe 
lik Na ionali me." In "N sionalis 
me" korn die optrede t noor and r 
volker tot uitin ; in "Chri t likheid" 
di optr d t noor rned Afrik ners 
(In di eer t pI k) oos amgevat 
in die leuse: "een vir almal, almal 
vir elkeen," wat die ware emeen 
sk psin op nbaar. 

In n am van die A.N.S.: 

N ASIELIEFDE NASIEDIENS! 

In na m van die O.B.: 

MY GOD, MY VOLK, MY LAND, 
SUID-AFRIKA! 

Ook 'n Nuwe Orde 
Sy naam " "Vorentoe'" 

Ons het al baie gehoor hoe stu 
dente in die praktiese Amerika in 
hulle vryc tyd een of ander werk 
aanpak om hul fondse t styf. Hier 
die goeie id e b gin so lang mer 
hand by ons 001 pos vat, en gedu 
rende die laast som rvak n ikon 
'n men b.v. bo-op di nok van die 
derde verdiepin v: n die laborato- 
rium vir Biolo ie W ten pp 'n 
h 1 a nt 1 tudente 10 'n 11· le 
1 1 lin .stuk in die w t v n hul 
at nskyn ien woe. Voig ns di 
aann mer, mnr. Stoffel Smit, het hy 
nog nie beter werksmen ehad 
nie. 

BL NK GEDAGTE. VERANTWOORDELIK Ii. 
LIDMAA'rSKAP 

Nou het on w kkere Rektor, dr. 
Wilcock, di blink edagte kry 
am hierdie id evan hande rbeid op 
'n ander m nier to t pa in be 
Ian van studente wat d rv n g - 
bruik wil me ak, n met die 00 d ar 
op het hy die Univer iteit ra d b - 
we om di pl s "H mm n hand" 
v n mnr. J n Mork 1, n t v rhy di 
holfbaan, ante koop, n dlt no al 
onder bai unstige voorw arde vir 
di Universiteit. 

op under wy 

"VORENTOE." 

BestlllU' 1'011. A.N.S.-t.al.' 
huidi be .. 

ituur v n di A.N .. 
-tak: - 

T ksleier : W. A. Joubert. 
Sekrotsrts: Tob,· J. Louw, 
A ~-S k: . J. Jou1> rt. 
Tesouri.er: . P. Roth . 
Raad: P. A. 'rh ron, W 

Laub ch r, A. J. van 
VUlt en, A. . Roux, B. 
N. No rb, 1'ohi J. 

Met die 
Heyn het 
ont t an wat 
s 1 wo d. 

o r 

D bre k w edur nd die va- 
kan ie nooit onder tud nt -inwo 
ncr nie, alhoew.el daar ty w d t 
daar slegs tw e kamerli te s. ans 
brand h t. 

Mnr. Daantjie Franz en het die 
h 1 vakan i d ur aan sy t i on 
af ebroke g werk. 

Onder die wat ook gedurend di 
vakan i hier op ernerk i , i Mnre. 
G rt Goosen, Dawid Snym n, J ck 
K t, A. Strasheim, Bob Slebusch, 
Will m Br ink, Herbie Taute, Nico 
van der Merwe, Eddie Both en 
Johan St ytl r. 

Mnr. P. Ow n le Roux wat ver 
lede [a r vir drie rna. nd 
. ing werk gedo n het op 
hoorn, het vroeg in J nu r i 
y intog hier gem •• k. 

Dr. Kir ten, p 
Or in Filosofi, 

hi r ev ti n word d ur "die I 

Matie" h rtlik verwelkom. 

Mnr. Rouzi Kamfer wat verled 
jaar di.e M.Ed.- raad hier behaal 
h t, is op die p rson el van di 
Hoer Jon ens kool van Oudtshoorn 
a ngest 1. 

Mnr. B. J. Slebusch (Bop) het 
vir hom 'n nuw portsbar dji v n 
£4-15-0 laat maak. Dit word v r 
ne m d t dit bai fraai lyk met 'n 
d swat darby pas. 

ll\ e I 
t or te 

dringastraat 
TE LEN 0 BH 

( oon 94.) 

Wyn, Brandewyn n ier 
Ityd beskikbaar. 

Onthou oot voorrade 0 1- 
dr nk ltyd op ha d . 

N .B. B 1 Koos Tr dou 
vir u volgende P rtytji . 

LAZ 

Dond. 5, Vryd. 6 n 
7 Maart. 

Studente! 
W es ekonomi n n ver- 

igti we k. 

• 
L t 

J. B. COETZE 
u vol nd p k kl r of 11 U1'· 

b dji mI. 

• AGENT vm NANN 1 
DROOG SKOONMAK~RS 

• 
)~ rulrisuio: traat, 

w. HENDRIKZ. 
C !RTt t DE ,KTRI ONTRAKT 

n 
A •• nt clr Phllip. Radio To ., .. ll«, Fri.ld ir. 

Yak ,t •• n Moffat-Stow •• 
Vir \l vol re.ud I ktri« h norlig led , 

r p ra I !'I U ill t U I ,ho 0 k 

W. HENDRIKZ, 
BARelA YS BANK-G BOU, 

STELLENBOSCH, 
"1 dt h t h h nd hn en bill: lit 

pry 
~~~~~~~~ ~~~~~ ~ 

Maties t I 
D r i bale plekk w r 1 

kon koop, m ar die pl k vir di 
be t w di }, ste 

• re 
G. 

. nt vir dOll sul t 
n 

Embassy Kl 
13 15, BmD T \I 

.................. _.,.,..... .._..... ........ 
~~ ~~~~~~~~~------.-, 
Welkom! 
H rtlil w 11 om, d to 

tu 1 rite, by di 

n di Univ 1 

bo h. 

7ihfAom ?hot/eo ! 

Geh .D We 

Ontltou eli Ou Adl'i' . 

G brs. II W t ( ien .) Bpk. 
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I 
n h r 
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Tennis 
Groot. itdaa b ker 

Gemen d GEMENGDE INTERVARSITY. 

I' itr-ite Kort na die c fsluiting van hi r- 
die w d tryd sal met di ge- 
mengd Interv r ity uitgem al 
word wie di root t bydrae g - 
] wer het tot die ukses van di 
bond noot kap, en die stryd sal 
bai t ai woed op Groote Schuur, 
wa r dit v njaar plaasvind. 

Vir di 

KAMPIOENSKAPPE. 

al al di 
we s om 

die 1942-kam 
du te min te 
a in di ver- 

DIE OORLOG. 
Verv olg v n bls, 2. 

I.oor bet: Een ieit knn e tel' nou 
r d konsteteer word, en dit is dat 
Duitsl nd in Rusland die g dugste 
van al sy Euronese vy nde gevind 
h t. 

VERENIGDE STATE. 

(Biens 
en 
p .) 

OJ vir )j II n 
t 'II glimla . 

Van der Stel Fietswerke 
(!"ien r: PAUL ACKERMAN) 

J yr tudente l Jl (,·In • 

nte 
OLI ER PI~OE:.I. 

Ond rsteun [ul ou ~ i t dokt r. 

lie oerk g,l oaarborg, 

IE 
TELLEN 0 
T OMWA y 
tu I • on iul o (ji II , it Bro 

T r • 

t ord die ljd» do uitgeuoer 
n alg 1 uier, 

orrin 
nkele 

d e val ond r dat elfs fn Britse 
ontruimin moontlik wa. Vir di 
onin ewyde leek, n miskien ook 
vir me r as .een deskundige lyk dit 
onbe ryplik dat Am rika en Brit 
tanje, wat reed edert jare in Japan 
'n pot nsiele gevaar gesien het, 0 
onvoorbereid en betreklik maklik 
deur di Japanners oorromp I kan 
word. Hoe lane gaan die [epense 
oorwinnings nog voortduur en wan 
neer aan Amerik n Engelnnd 
werklik i ts doen om Japan Me sl 
I en to stuit nie maar ook te dwing 
om sy verowetde gebiede te ont 
ruim? Of gtlan die latgev slle van 
die Anglo-suksiese botulgenote in 
A ie die elide wees as in Europa? 

DIE TOEKOMS'l 

Dit va dat die oorlog tot 
sukse n baie neer- 

an die Am.erikaanse, Britse en 
Rus i se bond ,enote besorg het. 
S If. in di Middel-Oost en in 
Afrika. waar Brits strydmagt nog 
al daarin eslaag het om Iran, Irak, 
Sirie en di I taliaan e koloni.e in 
00 -Afrika van vyande en poten ie- 
1 vyand te uiwer, is die po i ie 
g en. in gel us tell end nie. Di Duit 
se g ner al Rommel is nog altyd 
'n g vaar vir die Suezkanaal en die 
Brit e vloot voer nog geensin on 
bep rkte h erskappy oor die Mid 
d Band e See nie. 

Di toestand na twe - n-ln-h lwe 
jaar van oorlogvo.ering kan nie vir 
die An lo-Sak ie en u ie e bond- 

note as roo kleurig b skou word 
ni. Di h rh aldelike kabinet om 
vormin in rittanje n die ter 
ker wordende kritiek in Engeland 
en Amerika lewer bewy dat all • 
ni in die haak is ni . As die oorlog 
vir hierdie botulgenate 'n gunstige 
wending moet neem dan staan dit 
va.~ d t deer in di j er 1942 en nie 
later nie uiters kragdadig handel 
moet word. Oorlog i nou eenmtuil 
ek ie by uitnemendheid wear groot 
praterige propaganda n wensden 
kery nie tuishoort nie, 

Ons Munisipaliteit se 
Afrikaans 

Die dui ndt 1 Afrika n e studen 
te van St 11 nbosch w t binne die 
vol nd d nuwe Ii en i vir hul 
fiet e an kaf, sal m t Afri- 
ka n van 'n ei naardi tipe t 
amp he a' hulle die pla Ii 
rywi Ie invul. V 1. die vol ende 
volsinne m t oemde vorm:- 
"Ek. . . . .. versook hiermeo d t 'n 

lis nsi n my uitgereik ken word 
om 'n rywi 1 te ry of te bruik, of 
oor Bk is, of toelaat d t dit ebruik 
word binn of op nige openbsre 
we binn die Mllnisipaliteit van 
St llenbas. h, n k verklner en be 
ve ti hi rm e dst die rywiel wa r 
Iik en in werklik aan my b hoort:" 

"Ek ertiE ear dst k di rywiel 
hi rbo omskryf wat m t hierdie 
aansoek voorgele is, ond r oek bet, 
en bevind dit kik. vir gebruik n 
d t die nommer op die Ttl mw rk 
v n eno md rywiel g stemp 1 i ." 

A.N.S.-PROGRAM. 
V crvolg van bl . 1. 

groepies student wat an die Weten 
skaplike G bou en op plase aan 
werk het. 

'III. J .anu nhovenuedenk 
.. aalfonds 

In dien van di plaa like tudente 
meensk p het die A.N.S.-tak In 

di fg lope jare reed nk le duisen 
de ponde ingesamel ten behoewe 
van hog no mde fonds wat hy in 
die lewe geroep het. Om hierdie 
ideaal van 'n studentesaal, wat t r 
.s lfdertyd I dien a monument t r 
ere van'n root Afrikaner, nader 
aan v rwes nliking te bring, het die 
tyd aangebreek om die v ldtog m t 
all kra t versk rp, en die uit 
stekende werk v n die Jan Pi rewiet 
ges I k p op aU moontlik mani re 
ant vul. Hi rdie v r ntwoord lik 
h id aanvaar di I plaa lik tak dan 

L ° Jan Pierewiet~~. elskap 

St 11 

00 

a iellefd , 

ie eer te Ie in s v n hierdie 
k d mi j r I Maandag e r - 
kom nde om 8 uur v.m. 'n aanv n 

~~~~~~_ .... J-·-~~_ ... a •• ._ ••••• ~~ 
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