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herh I nie! Ek kan maar net 
, or d t june buite b rei van 

die Anie bly, ander aan die "Ta- 
m ie".pitte waai. 
Verder lVI· tie, wil ek [ulle alles 

van die b te toewen vir Saterda~ 
ek kan on elukkig nie se, aIle 

n. nie. Ek vertrou egter dat 
hierdie Intervar ity van ons, weer so 
'n reu e suk es soos verlede jaar 
a n wee , en dat een en alrn 1 van 
ons die dag ten volste sal geniet. 
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Groot Stud nte lag op Co tzenburg 

Tw ede otsin 

DIE TWEEDE INTERVARSITY TUS EN DI ~ APms N DIE 
MATIES WORn VANMIDDAG OP CO '. Z ,N UI G ESLIS, IN 
N~T SOOS HULLE BOTSING VAN VEl LEDE JAAR IS DIT 'N GE· 
SKIEDKUNDIGF... GEBI ... URTENIS. 

M t die onlan se rugbyrnoeilikh de in di We t like-Provinsie het 
Intervarsity ook in die g .drang gekom. Die Maties w s egter 
v' sberade om hulle ni van hierdie allervernaamst tudent .tradi. ie te 
laat 011 neem nie - ell .0 ook 'n r~roel i gewes Ikey, We t intu en 
tot Apies hekeer wa . 

. n die [aar ) 943 het hierdi twee 
studentenasies toe hulle magte ,e 
monster en aanmekaargespring vir eli 
groot tudenteslag - Int rvar ity! 
En dit was nie sommer 'n oorlogs 
model van 'n Intervarsity nie, Dit 
was die ware Jakob, die egtc Inter 
varsity waar die poppe dans en die 
har wa i, Interv r ity soo hy el en 
is in die dae van die tw e be ende 
afrigter , dr. Strasheim en dr, Pre 
tor ius - toe die wereld no jonk 
was. 
Net 0 hier en daar het die oues 

van dae 'n effense ged nt v rande 
ringkie in die aanskyn v n die groot 
gele ntheid bespeur. Die Ikeys e 
blou is verwissel vir die' Apie se 
swart. Die gehruiklike glasie bier 
van die dirigente i met twe vet 
sigare vervang. En op die v ld het 
die twee kaptcins 'n roerende gebaar 
v n vriendskap • rna k en mek r 
vi oulaas 'n af keidsgroet I e in 
gev"l en van hulle m die sla hly. 
Vir die erste keer oak het 'n klomp 
ape op die p wiljoen e d k rend 
gespr ing om p wiljoenv r i rin s te 
abot er. Maar orig rn wa dit die 
dood ewone 0 eeu-oue Tnt rv rsit y. 

DIE SLAG 

Vir 'n volle tagtig minut het hier 
die Apies en hierdi Maties, Wilt nie 
van hulle studenteoorlog '0 politiel e 
oorlog wou maak ni . met melraar 
g esp ok. Op die veld het di groot- 
tes n die st rkst mekaar te lyf 
gegaan, en die wa rondom die veld 
was het hull daa rin verheu , en 
ger a dat di krans antwoord gee 
het. I n toe die tagtig minut verby 
wa , h t die b mirldelaar in die ·tryd, 
(wat 'n verstandige man was), die 
fluitjie geblaas wat vrede gebring 
het. Geen be lis sing is bel ik nie. 
"Die louer is g d I:' het die men. e 
van "Die Burger" gesc. 
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, ... b hou die uiw r Afn - 
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In ruil vir u gewaardeerde 
onder teuning w rborg ons u 
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Intervarsity is hier, ie dag waar 
na alma) met groot ve rwagt inge gc 
durend die afgelope weke uitgc 
sien hct - die tweede in die reeks 
geskiedkundige aanslae wat die 
Apie-magte op di Mntie louere 
maak. Dit is 'n dag van sprankelen 
de spel, vrolike ang en pirt.ige 
kwinkslae - want di Intervarsity! 

Maar is dit a1? Naas Ii' studen 
tejolyt het 'n groter idee ont vikkel, 
'n idee .wat voortgevloei het uit die 
onverdraagsame, onver soenlike op 
trede van diegene wat nie da-n-in 
kan slaag om die doel n: te st e f 
om die doel aIleen nie. Ons twecde 
geskiedkundige Intervarsity i die 
draer van 'n suiwer Afr ikanergees 
en -karakter ; dit is die eevicring 
van diegemeenskaplike doel oor die 
kl einer seksionele gesldl1c wat voort 
vloei uit die oorlog-psigo e waar 
mee 'n deel van die inwoners van ons 
land aangegryp is. Die totstandko 
ming van on "eie Intcrvarsity 
reeks" is 'n praktiese toepassing van 
die verrnce van die Afrikaner om 
oor die niet'ighede heen te sien na die 
rnikpunt. Die Afrikanerstndentc 
aan die twee Universiteite het 'n 
gerneenskapsband ontdek in sul stre 
we tot die behoud van die suiwere 
sport - die behoud van die port 
as geheel, want die suiwerheid, die 
onvervalsde beginsel van Sport slegs 
terwille van Sport is die riigg raat 
van enige sport soort, waarsonder 
dit geen ware sport kan wces nie. 
In hut vasb radenheid om die c 
ginsel te bewaar en dit nooit op te 
offer nie het die Afrikaner-sport 
man enigiets wat in die wcg gekom 
het eenvoudig doelbewus ignore r 
of uit die wcg gcstamp (tot die bit 
tere ontnugtering van di gene wat 
hulle self doelbewu n reg treeks 
as 'n st en des aanstoots in die weg 
ge1S het). 
Die uitlewing van 'n emeenskap 

like begin 1 het Afrikaner port 
rnanne mekaar laat vind! Die Afl'i 
kaner Jam saamstaan as hy nie b - 
dwel word deur die kynbelang 
van een of ander nieti ,heiel ni . En 

\ daardie skerm van skynbel n kan 
self die oorlog po ing nie op v rp 
niel 
Die Groote Schuur span het in 'n 

moeilike posisie verkeer ternidde 
van die oorheersing van nie-Afri 
kaanse gro pe, Maar hulle het e 
stry, hulle het 'n v. ste b sluit .e 
neem ell va .. berade h t hulle op (he 
be luit gebou. 'n Seisoen van 1 it 
terende suk es het gevol • 'n tw e 
de ersoen het bela end be yin, r_ 

tal terker en met die. clfd tee 
oorwinningsdrif van v rler e j, ar. 
Die Matte. vervul met'n uiw re 
kornpet iaiegeea, staan 0 k ere d. 
Di root lag korn lin Wl 00 
al en, a n die hele wereld , 1 
toon word dat die onverv 1. te (Iv ! 
draer j van ware portm n e s, 
dat enige ander oorwegm S • S sport 
elf die sport be so del en be ler f. 
En in die nugt ere besef vz n die 

f it sal die Afrikanersport 11 voort- 
an in y tryd vir UG BY OM 
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Vanjaar an Groote Schuur sorn- 
Iller 'n dubbele nederlaag ly. Op die 
veld sal Peet n : y manne di Apie.l 
k floop en op die pawiljoen al 
b~Jle deeglik oodgesing wor . 
Waarom die Apie alwe r hier 
om koor j oe is vir 'my 'n raaiscl. 
j)it .. ou to aie iak iker y,en an- 
enamer w e om'n itsta pie m 
die boswere d in die omtrek . n die 
Rhodes-Gcdenkt.eken te r ':1. EI1 dun 
SOU but tetut inste lmsl v(JiJig tcrug 
teert 
Hoe dit 00 sy, die moedswiUge 

spul is Saterda hier, 
rn ar kom I Di 13 Mei al 'n dag 
wee at hul rna r 0 po dig moo lt~ 
Jik sal wil ver eet. M r wat die 
fatie betref: - 

"W '11 have jolly good, 
Re lly " ondcrtul, 
Mirrbty marvellous timer' 

Reina/d. 

EI ALD HOFMEY 
Il.J m t 11M .0 ell (\ ndu • 

Ween onv rmydelike omstan i - 
hed rnoes mnr. Ho m yr Din dag 
n nd ia Somers t-Oo vertre~ waar 
sy vad r ern ti siek Ie: Louis Du 
ven e i gekies om die grondslag 
wat Reinald le het verder deur 
te voer. Wat die Mati 5 vandag op 
die p wiljoen a1 preste~r s~l groot 
h s ue d nke wees aan die skltterenc1e 
wyse waarop Reinald die ing-.Son.;s 
gelei het. Ons weet dat hy In die 
gedagte pam met ons- is •. daarom 
sal ons nog 'n grater p .mg .. ~n 
wend om onder Louis die Aptes 
van die landkaart af te sing oos 
Reinald dit r a sou wou gehad bet. .. . 

B 1 DA KIE 

1\1 TIE SE LEIEnS OP 
PAWILJOEN 

(1921. 944) 

Die volg nde person het er u- 
rcnde die jare 1921 - 1944 die uol. 
kic op die av riljo 11 vir die M t1 s 
geswaai: - 

1921: Fatty SChOOl. 
1922: "Umpa" Rode. 
1923: "Urrt aU Pode. 
1924: T. Rants. 
1 2~: W. Rode en J. v n Vn reno 
1926: A. D. R a s (non ds,L 
1927: A. D. Raat '. 
1928: A. Smuts. 
1 29: T. C. v n Vuuren. 
1930: M. Morri . 
1931: M. Morris. 
1932: A. D. aats, 
1933: M. Monis. 
] 34: P. ( amltuif) Loa 

(110U d .. ). 
1935: A. de v, ( ) Cluver. 
19~6: Malan de Kock. 
1937: Ch, r lie Schabort. 
1938: Tom Greenshields. 
193 : Tom Gr eenshield .. 
1940: Tom G eenshields. 
1941: Jan de Kock. 
]942: Louis Duvenage. 
943: Loui s Duve age. 
1944: Reinald Hofrney . 
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DR. E. . S EGM Van Ons resident 
Dr. Eppie Ste m nn, uit die be 

roemde Springbok-familie waaronder 
d . An on n dr. Jan behoort, is in 
die land moontli bet r bekend 
yweraar vir atl tie en s Pre ident 
.. dert jare' van di U.S.A.K., maar 
wa dit ni vir die on elukki e be 
ering op jeu di e leeftyd, toe hy 
reds vir die St llenbo che Ie pan 

peel het, ou hy onder Y. t yfel 
vleuel no 'n groter naam ge- 

13de Mei 1944 - die root Rug y_ 
dag van die s isoen - die dag waarop 
di tw ede lnt rvarsity te n die 
pies al pl svind. Van h inde en 

verre s 1 cud-Maries en oud-Apie 
hul n Coetzenburg wend n daar 
al hul w er voetbal sien, soo maar 
all en by geleenth id van 'n Inter 
varsitybyeenkoms si n k n word. 
Die Apie-f milie is nou in hul tweede 
jaar van bestaan. Ons ha 1 on hoed 
f vir hul pre tasie in die f clop 
jaar - hu} t vir [m I ewy, w t 
v rrig k word AI sdrif 

an m t di d d. Aan di einde 
van die seiso n v rl de jaar was hul 
die kampio nklub van die W .. -Kaap 
land e Ru by Bond - 'n onder kei 
ding wat hul ook ten voll verdien 
het. 
Vir ons hier in Matieland is nit 'n 
root genot om die Api weer hier 

te verw lkom en, na die verwel o 
n in kom dit mi kien voor s 'n 
teenstrycligheid, maar desni t min. ons 
wil maar net e: On. g n di Apie& 
v ralind! D rna Ions d n w er 
maats rn ak m t hull • )-. nk 1 won. 
Int rv raity! 

E. T. STEGMANN. 
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Vir , D ti e Pak ler gesny op di NUUT T r 
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