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WoensdagmiddaO' op 'n buiten wone Mon terv r d rin
is 'n b lao'like mosic aangene m waardeur aanbev 1 word d t 'n
groot s ksie van die St llenboss studente verbi d word om hul
oortui ,in s te uit. Daarvol 'ens word by dic Bcnaat a nb v 1
d t "Die Matie" in die ban gedoen word en d ardeur die A. .S.,
'n organisasie wat in die verlede steeds geweldi bai vir die
Afriknanse student gedoen bet, 'n klap in die esig gegee word.
Ons twyfcl geen oomblik daaraan dat die Sena.at cen rn ti '0
oorweging aan hierdie aanbevelin ' sal sk nk ni .
Di volgenc1e t nmo ie in edi n
deur mnr. W. A. Joub rt, A.N.S.Tak 1 i r en Hoofredal teur
Dr Matic,
ekond er d ur mnr.
W. R. Laub .ch r, i verwerp::-Hietdie tudentc-uni b kl mtoon
di r!¬ "" van vry meningsuitin v n
Ike Airiknner indent aen hierdi
Volks-universit it. en rken dus ook
di r g van die A.N.S.-tak om sy
or an. .Die Matie." sander
nig
bepcrkendc vo or krif slhier uit tc

On Hou Koers.

e :.

rnnr.
MOSIE.:
1. Hi rdio
mono terv rgnderin
spree-k sy sterkst
sikeurin
m
totcursselling uit:(a) oor di gf S 11 inhoud van
die ertikel .. Hulle kom, [u, 0 kom
hutt«
.• in "Die Mati .. van ....
(b) oor di ieit det "Die Mnti "
'n gees V,1n ONNODIGF: twis en
tweedrsg onder die led« v n ti
studente-unie nnnwskker.
n. Hierdie monstervergad ring be
v eel by die Scnntu van dIe Universit it van Stellenbosch .HIll:(, ) d t .Dio Matie" (vir dip
to ru woordige) ill die b n g do 11
word.
(b) d t g en stud nt bllld wz t 'n
politi eke beleid voor taun of 'n
politi ko kleur ononbner, d UT studonto uitgegee mag word totdnt dIe
. tud nt -unie 'n vast
bel id nO 1~lo 1J t t.o.v. dergelik
publikusi s
11W.

In . y to praal h
mnr. Moller
hom In hoof
1 b paal by die verrde e. wat "i
Matie" op
l.lenbo ch sou 1 wakker. By di
be rn v n ,y b ,t n het
Die
Mati " w 1 di
.
va
St
nbo ch ge demo M r nt die onlan -
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"De WaereJd e ohiedenis is 't
W ereld ericht,
Ver eldi • d wet der Hi torie;"
-Ten K teo
Gedurend
di af lope week w s
die oorlogsvoerln no een hoofsaaklik tot woord
beperk, Hi rdie
woorde-oorlo 500 'n men dit cor
di r dio hoor en in die k belberi t
lee , h t re d tot'n kuns ontwikkel.
Di , weep" en die "swoops," die
"m hing" en die "d hin ," die
"hammer in " n di fIb tt rin " h t
al een van die kenm rke v n hi rdie
oorlo
g word. A 'n oorlo dan
ook d ur WOOl d
kan word
dan ou da r
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ie waar

Deur Prof. I. A. Wad
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al du vir di Bond
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T joenkin -Chin .
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Briefwisseling.
Die vol ende bri we
wissel
tu en mnr , Joubert n die Uitvo r nde Kornite van die S.V.R.
Stellenbosch,
8 Mei 1942.
Di R d kteur,
"Dle Mati ."
Ward
He r,
Vertoe i tot di Uitvoerende Komitee van di S.V.R. gerig in ake
'n mon t rv rgadering met die doel
om u blad in die ban t doen aang ien gemeen word dat die skrywe
m die blad en di g es daarin geop nbaar, tot onnodige twis en twe dn g onder 1 de van die Studenteuni
lei. Onrniddellik
001'. aak van
die vertoe was gtcr'n onlangse artik 1 onder die hoof: "Kom hulle, [a,
o korn hulle," waarin die Kanselier
van hi rdie universit it, 0 word beem ina word. en wat ook v rb vat na sommi evan di
ent van hi rdie univer iteit, wat
n m ning beledigend is.
Gcmagtig daartoe deur di Uitvoer ende Komite , wil ons graa Ien
d t, indien moontlik, hierdie sank by
wy evan
berniddeling uit dr weg
eruim moet word, Derhalwe wens
on di volgende verso k van die
Uitvoer nde Kornitee aan u oor te
dr :
(1) Dat u af ien van die benaming
"St llenbos chs
Stud ntekoerant."
(2) Dat u 'n apologie publiseer
t.o.v. die geno mde beweerde beledigin s.
(3) D t \1 u verbind tcenoor die
Stud nteraad om daarvan af te sien
om 'n gee van tweedrag onder die
tu nte an te wakker d ur middel
van u bl d.
Hoog t nd,
J. G. VAN DER HORST.
Mostertsdrif •
Stell nbosch.
9 Mei 1942.
nr. J. G. van del' Hor t,
Vis -Vo,Qr itter, Student r ad,
St 11 nbos ch.
Warde Heer,
U bri f
edateer 8 M i h t ek
ontvr ng.
en aanvang wens ek u me te deel
d
k die beskuldiging v rvat in
die deur u
no mde vertoe tot die
Uitvo r nd Komite van di S.V.R..
ki ywe
die M ti ,"
en di
ee d arin
op nb ar, tot
onnodige twi and rId
v n die
stud nt ume lei," t n s r te laak
en be li vet w rp. Int nde I, "Die
Matie" sta n op 'n e ion e po itiewe
grondc;Iag n v rmy sorgvuldig alle
1 inlike twis. Trou n 1 ",0 V r van
tw cdr g in die stud nte-unie te v foor .• a, k, is "Di Matie" juis'n
enheid anke in die studente-unl
in
sov rre hv, in t eds roeiende g t 11e, die
t Ilenbos
tudent saambind rondom 'n bevry nde nasionale '
n sosial g cia t. D
om voel ek
dat hierdi beskuldiglng nie alle n
van alle waarheid ontbloot i ni,
rna r tewens ook uit rs onhillik is.
Ten op i te v 11 di verso k <leur
u
n on
eri, wens ek die volgende aan u te stel:
In verband met die artikeI, "Hulle
kom, j , so kom hulle .... ,tt wat volns u b ief di onmidd llik oorsaak
n in verband
denr di Uitv.
h t k di vol(1)
n die ge-

no md artik 1
daa
sprake
van die Kanselier van on Univer -it it nie. Gevolglik verval die beswaar
da t on die Kanselier sou "geminag"
h t. In verband m t hi rdie punt
het k dus ook v rder nik op te
me k nie.
(2) Wat betref verwysings na sornmige van die dos nte van hierdie
Univ rsiteit "w t, na mening, beledigend is," wiI k dadelik verklaar
dat dit nog nooit ons bedoeling was
of ooit al wee om dosente van
ons Universiteit te beledig nie. Ek
verklaar ook dat k nie bewus is
van enige belediging van ons kant
nie, maar as die Uitv. Kom. ons
wys op 'n uitlating wat as beledigend deur dosente gcinterpreteer
word, ons dadelik ons verskoning aan
daardie dos nte sal aanbi d, sonder
enige redenasie oor die saak.
In verband met versoek no. 1 van
u, beskou ek dit van bloot tegniese
aard n is ons bereid om die benaming "Stellenbosse Student koerant"
t vervang met die benaming ,,'n
St llenbo se Studentekoerant."
Wat betr ef versoek 0.0. 3, "om
daarvan af te sien om 'n gees van
tweedrag onder die stud nte aan te
wakker," rno t ek met teleurstelling
n bittere ont vredenheid daarvan
kennisneern dat die aard van die versoek sulks is, dat daaruit blyk dat
die Uitv. Kom. van die S.V.R. hom
vereenselwig met die onbi11ike beskuldi ing t nons,
wat ons reeds in
paragraaf een van hierdie brief behandel het. Oor hierdie versoek val
dan niks m l' te se nie.
Hoogagtend,
Die uwe,
W. A. JOUBERT,
A.N.S.-Tak leier.
Hoofredakteur "Die M tie."

Let WeI:
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Grap.

Die prosedure i.v.m. die bele van
Buitengewone
Monstervergaderings
word bepaal o.a. in artikels 30 en
2(1) van die Konstitusie en art. 1
van die e lem nte betreffende Mon. tervergaderings,
In Dagbre k se vicrkant i die
vra g gi .ter d ur iem.and ge tel of
Woensdag e vergadering dan w 1
geldig wa. Die kennisgewing daarvan by Dagbreek het naarnlik nie
voor Dinsdag om een-uur verskyn
nie.

Die- Be-btt Teenst llint!: van

Die Weel

in ..

Mnr. Tappies Moller het Woensde Jmiddag die beste te nstelling van
die week uitg preek toe hy die
daad wangere spr uk van Julius
Caesar, nl. VENI, VIDI, VICr, g st I het tcenoor die moedelose onb holp nheid van die leier van die
II.N.P. SO,')S openbaar in sy klaagsug
.. ROM EK OM, SO KOM EK OM.
GOD HF .. LP MY, EK KAN NIE
ANDE S NIb."

(Vervolg van bls. 1, kol. 4)
v rwys is as .. Nuwe Onsin" en na
di O.B. a "Ons Boikot." In albei
hierdie g valle vind ons nik lasterliks of beledi ends vir enigiemand
nie,
Indien daar prqfessore as sprekers
opgetree het by die tevore genoemde
H.N.P.-studentefunksie, het hullc hul
tydclik op 'n ietwat ander terrein
begewe as die van die klaskamer of
die studeerkamer, en sal hulle vermoedelik o.ok self weet om te onderskei tussen gemoedelike korswel op
politieke gebied en 'n belediging en
krenking van hulle w:aardigheid as
professore.
Die hele gewraakte artikel gaan
oor die kwessie van naaping van
O.B.-metodes deur studente wat die
O.B. minder goedgesind is. Dit sou
interessant wees om te verneem wat
dr. Malan en veldm. Smuts, asook
die betrokke professore, self dink
van die artikel wat betref die bewering dat dit skendend sou wees vir
die twee eergenoemdes as Kanseliers
van hulle oillderskeie Universiteite, en
vir Iaasgenoerndes in hulle professorale hoedanigheid. Ons kan ons
bes voorstel hoc dr. Malan en veldm.
Smuts, hetsy as men e, as Kanseliers of as politici, nog altyd genoeg
regverdigheidsb sef en humorsin besit om, sy dit miskien hoofskuddend,
dan nogtans met 'n tolerante glirnlag,
stud ntestreke en studente-joernalistick in die regte perspektief te beskou ; en di self'de geld vir die' betrokke professore, indien hulle ten
rninste gedagtig bly aan die dae
toe bulle .elf studente was. Grootmense sal hulle regtig nie beledig
voel deur heel matige Matie-studentegekskeerdery nie.
Die vraag is hier nie of die O.B.
dan weI die R.N.P. die ware Jakob
is vir di redding van die Afrikanerdorn nie. Ons onthou ons dan ook
sorgvuldig aan enige kommentaar oor
die meriete van daardie aspek van
die saak. Die kwessie is eenvoudig
of die perke van joernalistieke fatoen en vrye meningsuiting oorskry
is. Ons m en b alis van n • en mag
miskien hierin herinnering bring wat
die beroemde Voltaire by 'n sek re
geleentheid gesc het aan 'n persoon
wat erg kontensieuse uitlatings gedoen het 001' 'n ernstige godsdienstige
n politieke aangeleentheid.
Voltaire se aanrnerking het hierop
neergekom: "Ek stem met geen enkele van jou bewerings saam rrie,
maar ek sal sterf vir jou reg om te
se wat jy ges·e het."
Gaan die studentegemeenskap van
Stellenbosch van die 20ste e u ongunstig afsteek by die vrydenk~r
Voltaire van die 18d eeu oP. die
gebied van tolerasie en vrye menmgsuiting?

Onderstellll Die Matie
Ondersteun

)(endrrik~ se
SIaghuis

0
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(Vervolg van bls. 1, kol. 3)
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tiek gevoelen in die s ak nie. "Die
Matie" i 'n gevaar. By herhaaI-'n gevaar, Vir wi het "Die Matie" nag nie
aangeval ni?
Die Stadsraad wat
jaarliks 'n som geld aan die U njversite it gee.
"Die Mati " sluit vir
ons die moontlikheid om 'n betrekking t.e kry op die Nasionale Pers.
Die mense op die pers vra: Wat is
verkeerd met Stellenbosch?
Mnr. W. A. Joubert het hierop
"Die Matie" se standpunt gestel en
verklaar dat hy slegs die reg van
die student om sy sienswyse te stel,
wit verdedig. "Die Matie" probeer
slegs op sy beskeie manier om in
hierdie tyd van krisis 'n bietjie Jig
te werp in die duisternis en sy oordeel oor sake te vel. Ons hoop dat
Stellenbosch nog 'n plek is 'Vir vryheid van opinie, en dat 'n sterk
groep nasionaalvoelende Afrikanertudente soos die A.N.S. nog die reg
het om sy oor tuig ings te propageer
sender beperkende voorskrif'te. Indien ons ons nie teen die politici
van dr. Malan mag kant nie, aangesien hy kanselier is van die Universiteit, volg dit dat ook geen student van die Universiteit Kaapstad
of van die Universiteit Witwatersrand iets mag se teen veldmarskalk
Smuts of min. Hofmeyr as politici
nie. Ons gedagtes sal in die toekorns slegs in .een bepaalde vorrn
gegiet worn waarhuite ons nie sal
mag gaan nie.
Selde is 'n beweging wat die
Afrikanersaak
verdedig 'n gxoter
b.elediging toegevoeg. Die twis en
tweedrag in die student -unie het
nie by "Die Matie" begin ni ... , maar
by die monstervergadering en deur
die indiening van hierdie mosie.
Mnr. W. R. Laubscher het daarop
gewys dat die meerderheid van die
studente-unie nie die r g het om die
A.N.S ...tak te belet am sy orgaan
te publiseer nie. Hulle het nie die
reg om 'n raamwerk te stel waarbinne die minderheid hulle opinies
moet hou nie, en waarbuite hul nie
toeg laat sal word nie.
"Die Matie" standpunt i verder
verd tig deur mnr. P. O. le Roux,
Hy het verklaar dat die twee seksies op Stellenbosch op rasionele
basis van mekaar verskil, n wel ten
opsigte van 'n rna t kaplike program, geensins ten opsigte van sentiment of die bree b ginsels van die
Afrikan rvolk, sy godsdiens, taal of
vryheid nie. In die verkondiging
van ons program het daar 'n klugkrif ver I yn wat sonder enige bedoelmg daartoe sekere iersone aantoot gegee het. T'erwyl ons die saak
redelik wil oorw.eeg
t hierdie artikel hulle 'n stok egee waarmee
.e hond nou moet doodgeslaan
word. Elke stem wat uit ebring
word ten unste van die mo . e v n
mnr. Moller sal die mees grootskaalse manifestasie van kleinsi ligheid
wees wat hierdie studenteg meenskap ooit geken het. Ons pleit vir
die voortbestaan van die dinamiese
.Idee wat 'n Universiteit bo die ewone leerskool verh f.
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