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Die gordyn h t geval oor die eer ... 
te bedryf van di traqedie van 
Europa. Die tw ed en derd bcdryf 
word nou sgt r hierdie gordyn voor 
herd. Europ is v rwoes n in 'n 
wo styn omge k P: Hulle noem dit 
vrede. Hongersnood. dood cn v r 
derf swe f oor die volk re van Euro 
pa. Hull no m dit vr de. OU land, 
wat 0 die Chri t li H rvorming 
gcg het, i tot in die grond ver ... 
niel, en ' n groot de 1 daarvan i aan 
di aartsvyand v n die Chri tend om 
oorhandig. W at clam geb ur, word 
til gehou m t di tilt d s dood , 
H ull no m dit vr de. 

MY GOD, MY VOL , A! 
IJt)IIT O"d.Regter 
C. L. ROTIIA 
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Wereldfigur 
ngegaan 
rs n 

vir 

Die 

(Dellr rof. J. A. Wiid) 

uit kiedeni le r 0 k dat werklik uit- 
staand n 9 ni 1 historiese per ... 
soonlikhede elde of nooit deur hul 
tydgenote w rlik b gryp w rd nie. 
Dlt i vera 1 die geval wa r die w .. 
r ld-hi orie w rk n d rg like 
p rso nlikh d 'n na ionalistl k - 
rakter dra. 
Dit i dan ok vandaq interessant 

om die keldtaz I teen 'n Mus olini en 
Duits 'n Hitl r te v rg lyk m t di ke1d 

t al w t di tydg note en vyande 
v n m nn 0 'n t d rik di Gro 
t , 'n poleon I of 'n Abr h m Lin ... 

Korre pon 

'N NUWE 
SITUASIE HET 
ONTSTAAN 

TOf. ]. A. Wiid 

p 

In 9 bruik het. Di ooreenkoms 
i ngrypend n al miskien nog 
angrypend r word ( die grenslo 

v rguising e nd 9 oor 1 n in gr n .. 
lose v rering. Vand 9 ho ann , 
more kruis h m, kan ook maklik ver 
c nder word in vandag krui hom. 
mor h nnal 

JOE 



Die Kerk en Vred 

In hierdie oomblik van opgetoen 
h id is dit tioulik moontlik om 'n 
kelme en objektiewe boodsksp oar 
bogenoemde onderwerp af te gee. 
Die gev oelens het in hierdie oom 
blikke van v rede na bvn« s s jaar 
van titsnies worstelin no die oor 
hand oor die red. 
En tog bly deer vaste 'putite oor 

die ro ptn van die K rk rn die d g 
van v rede luiting wat g en pennt ng 
of opwelling van gev oel kan v er n 
d r ni. Ons ken dadelik reg dink 
en reg doen terwyl die t tompette 
110g geboot en die vIae 110g gesien 
word. 
Die beeld van 'n helidonker sssl 

w srin 'n spennende drama pa ei 
g sp I is, v rrys veer otis estes 
oog, 01' di ordyn wat nou /1 t 
to ges k h t op die v rhoog is die 
enkele woord V REDE te Ie. Maar 
a iter daardie go rdy n is die uit g put 
te figur van di "dramatis person e" 
te sien terwyl die to skouer di 
se«l self verlaat to'm die wye wer Id 
in te aan en w er 00 voorhe n te 
le f en te werk. 
Die towetwoo rd "Vredc" is nie di. 

end nie, maar die begin. Di be! in 
van die llUWe era van herbou en her, 
stel, Sowel diegene w t in di ... hit te 
van die stryd gestaan h t asook di - 
gene wat die drams op 'n aistend 
gndegeslnen bet, moet 110U weer help 
regmeek wat die menstiom v erbrct: 
het in die on innige po ing om g e 
skilte met geweltl te b sleg, En die 
Kerk? Die Kerk bet 'n Evan eli 
wat vir ons ver tel van 'n vrede, nie 
SO:O'S di wereJd dit gee nie, maar 
00 dit nagelaat i deur die ewige 
Vredevor. lui. ill hi rdi e dee word 
on h rinner nun die woord van di 
Heil nd voor sv H melv surt, "Vrede 
vir iutte", 
Dit. i di bood kap van di K rk 

in hierdie onts tt nde tyd gewri : 
"Ek v erg ie: di din wat t r i 
en tr k my uit na wat voor is". Ni 
in die gees van wrok II v r ldina, 
maar van verdresgs amheid en r 
v rdigh id sal 'n blywende vr d 
knn Iuit word. N re t moe di 
t m v 11 di K rk n di Evang li 

jui:; nou in di vred ond rhand - 
lings eboor word. In nl di v r; 
houdings vun di I W 1110 t di 
Evan Ii y inv lo d Iii t g Id. Hi r 
Ie tans men s ooit 'n rn ti uit- 
dn ing vir die K rk, ook vir on ie. 
Intussen moet elke welm n nd m n 
sekind hom. If Ivr: .Jl oev e 1 
kuld h t ek per oonlik (an die r mp 
wat 0115 almal ~ tr f hot en w t knn 
ek per oonlik doen om die won de t 
help h I ell die ebroke wAr Idord ... 
te heJp v erbind?" 

Wetenskap/ike 
*" Brokkies 

(Dr. G. B. A. G rdencr ). 

Deur Ernst Marais. 

or 
ord. 

WEET U? 
U w t .eker hoe.w r di om. i. 
om ,eldji • t kry vir die itji. n 
d tjie.? 

Stell nbo ch - tudent 

LESINGS 
Int 1 nte) in 

dr. J. . Marai, pr in i a ) v( n Ii 
Stellenbo ch- 1 nbur e L ndbou 
kollege, mnr. J. D. de W t, hoof v n 
die Landsdiens in die Uni , dr. R. W. 
Wilcocks, ktor van U.S .. dr. 1. 
H se, e.a. 

Die oogrne k i om die I nd diens 
b wing ga nd we uit t br i n 
in t kak 1 by 'n omv tt nde skem 
van ero iebe trydin oor die h le 
) nd. 
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HOKKIE 
SPORT *~I 
RUGBY 

U.S. TEEN TUINE 

Da r wag ons erste pan more 
on etwyfeld 'n vuurpro £ wanne r 
hull t en die terk Tuine pan te 
t 11 kom. Die Matiespan het ver 
led week mooi vertoon teen Villa 
gers en dit i v rblydend dat die 
krum nou blykbaar agtermekaar is. 
Met a8S0n om te baak en Horn en 
Esterhuizen in die voorry, het ake 
o vlot verloop dat die Matie-voor 
pelers vir die eerste maal vanjaar 
hull t nstanders deeglik om besit 
vr n die bal kon lop. Maar tog 
wond r 'n men of die Villag rspan 
nou werklik 'n toet was vir di be 
kwaambeid van die skrum oos dit 
nou aamg stel is, en daarom is dit 
mi kie goed dat on eerste sp n 
mare teen o'n sterk span soo Tui 
ne te sta n kom. As die Manne 
more teen die Tuine-span enoeg van 
die bal te len sal kry, dan kan on 
ta mlik ker wees dat ake tans 

termeka r i . 

IARDE STRYD 

Stell nbo ch het verlede jaar in 
die tweede wedstryd 'n einde ge 
rna k an die lang reek neerla wat 
hulle deur Tuine toegedien i . Wan 
n r die twee panne du more aan 
mek ar pring, sal die hare waai, Van 
ena e al daar sek rl ik nie prake 

wee nie, want elk en al aUes in 
die stryd gooi, Tuine om weerwra k 
e neem vir die be list pak wat 
hull g kry bet in die vorige botsin 
tu en die twee spanne, en die M a 
tie pan om t v rgoed vir die lang 
ruk wat bulle tweede viool moes 
ap el in die bot ing met Tuine. 

TUINE EGGERUK 

lUATIES ! 
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Baie mens dink nie eens meer aan 
1944 nie : 1944 i dan ook nie juis 
meer nuus nie. Di' beriggie is egter 
nie bedoel om nou juis nuus te wees 
nie, maar meer 'n erkenning deur 
'n studenteblad van 'n studentedaad. 

Almal wat verlede jaar met Junior 
dag hier was, sal nog onthou hoe 
ywerig darnetjies (hoofsaaklik eerste 
j aI'S, maar watter Junior het dan pp 
so'n dag tyd vir sulke dinge - die 
inisia tief het in elk g val van die 
Juniors uitgegaan) bydraes ingesamel 
het vir die Hospitaal- en Langenho 
ven-gedenksaalfonds. Die totale op 
brengs van die insameling was £114, 
£57 vir die Langenhovensaal- onds 
en £57 vir die plaaslike hospitaal. 
Hoewel dit dan nou a1 amp r nader 

aan Juniordag 1945 is as aan Junior 
nag 1944. kan ons nie n laat om die 
1944 Juniors' baie g luk te wens met 
ilie skitter nde gebaar nie - en aan 
die 1945 Juniors ,wat gaan u doen 
in die verband vanjaar I 

Hoe die Matie-a~terlyn saamze 
. t 1 al word, is nog nie seker nie, 
aangesien Oogthuizen heelwaar kvn 
lik noc nie sal kan sneel nie. n elk 
p'eval lvk dit a50£ die proefnerninz 
om Peet ..... 'Walt senter te laat 
speel, nie ""l~" het nie, en ons 
verwag dus dat hy l't'1ore on ay plek 
al speel. Wie die ander senter lanas 
Krone al wee, is noz 'n nrobleern 
wat die komitee seker sal laat swoeg. 

ONDER DIE VOORSPELERS 

O.L sal mare e wedstrvd, wat om 
2 4S n.m. op Nuweland nlaasvind, in 
die eerste plek tussen die voorspe- 
1 ra uitgeveg word. En dat dit 'n 
taai geveg sal wees, is seker, aan 
gesien di agtalle besonder goed teen 
meka r opweeg. Maar, hoewel ons 
besef dat die Tuiniere 'n gedugte 
n k voor pelers is, h t on die vol 
t vertroue dat ons voorspeler , net- 
00 verlede week. die grondalag 
gaan IS vir 'n Matie-oorwinning. Die 
Matiespan peel altyd op hulle best 
te 11 Tuine, maar aan die ander kant 
sp look Tuine ekstra hard as hulle 
m t Stellenbo ch te doen krv. Daar 
kan dus uitgesien word na 'n wed 
tryd honderd, wat harde en aan 
skoulike ru by sal lewer. 

lKEY TEl· N UNIE 

In di hoofwedstryd op Nuweland 
. nee! die lkeys t en Unie soda daar 
seker weer 'n baie groot skar op 
Nuweland sal wees. Nog iets wat 
s .. ke selfs nog me r inter ss ant 
maak, is die feit dat die W.P.-keuI 
ders mare hulle Iaaste kans kry om 
rnoont lik peler dop te hou VOOl" 
v Igend w ek se wedstryd teen 
Transvaal. 

U.S .. Spall V ("rtoon Goed 
Soos ons verwag het, was ons 

mansspan verlede week vir 'n rnooi 
vertoning verantwoordelik. Hulle 
het Wingfield met vyf doele teen 
nul oormeester en 'n stewige verton 
ning g.elewer. 
Die speler het mooi saamgespeel 

en sal ongetwyfeld nog vanjaar die 
ander spanne hard laat speel as hulle 
bo Stellenboscb wil eindig op die 
puntelys. 

Pierre Fourie het getoon dat 
hy 'n waardige plaasvervanger is vir 
G. Opperman. Hy het telemale mooi 
gespeel en etlike doele verhoed. Hy 
sal seker nog baie vir sy span be 
teken teen die sterker spanne soos 
I keys en Nomads, wanneer een doel 
gewoonlik di verskil uitmaak tus 
sen 'n oorwinnlnz en 'n nederlaag. 
Die hoe telling moet egter nie die 

indruk skep dat die Matiespan hulle 
vvf doele speel-speel behaal het nie. 
Inteendeel het hulle teenstanders 
altyd hardnekkig verdedig en is di 
telling 'n go.eie bewys van die krag 
van ons eerste span. 

More kom hulle op Pinelands teen 
Oud-skoliere Woodstock te staan en 
te oordeel na die oortuigende spel 
van die manne, kan ons nie anders 
as nog 'n oorwinning vir die Matie 
span verwag nie. 

ORDE ASSEBLIEF OP DIE 
PAWILJOENE 

On is deur enkel van die voor- 
anstaande sportmanne van U.S. ge 
vra om 'n baie dringend versoek te 
rig tot die studente-toeskouers, by 
voetbalwedstryde op Coetzenburg om 
hulle asseblief waardig te gedra. Alte 
dikwels hoor 'n mens baie onaange 
name aanmerkings op spelers op die 
veld - dinge wat dikwels uitgeskree 
word en die betrokke "kommentator" 
g nsins tot eer strek nie. 
Hierdie vorm van optrede openbaar 

'n bs ie swak gees wat veral gemik 
is teen besoekende spanne. 

On wil vertrou dat die klein 
ter gwy ing die onbedagsames en on 
verantwoordelikes bietji mee tot 
bedagsaamheid ~ al roep. 

G. E. lIENDIUKSZ 
.e vi.winkel vir 

V ARS GEBAKT~ VIS, 
AART APPELREPIES. 

SOUTVIS en KIPPERS. 

II EN D U I K'S Z 
die ala ter, pesialiseer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAAIVLEISAANDE. 
Andring .. ~allt, Stellenboacb. 

al 

u Weer • Vo rr d 
E rs o. L ~I -I ugby t we] e( n 27/:l pro 

lwtlml .. TOG. fJ(KlliJS ill ioit sei} met 18 lim. tall. 

P,'ys 12/9. 

Mall .• Ollhh Ihors-I eentjas te ( at rproef) 
teen 6]/3. 

l\1 lito; arm I an er ja te in pragtig kleure, ,£5·, .0. 

Ook '1l groot .?(")rslwid(Jnlwid W()lscrp(~ en 
Leerhond kO()Il('J. 
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'N UITDAGING. 

Die Redakteur, 
"Die Matie". 

Waarde Heel', 
Soos in die verlede word daar wee 

vanjaar met yenoee uitgesien na wa r 
besmoontlik die grootste rugbybot t 
sing van die jaar sal wee • n1. Inter. 
varsitie. Daar kan g en beswaar 
wees teen stappe om die dag no 
meer interessant te maak nie. Dus 
Baie sesdejaar mediese studente yin : 
nou dat hul of te besig, of te lui i 
om deel te neem aan die gewon 
spanoefeninge - hulle het 'n spa\ 
van hul eie g stig, b staande ut 
kerels wat nie in offisiele spann 
speel nie en wat oefen net wanne 
hul Ius het. Hierdie span van 0 r 
daag dus 'n soortg }yk 'P n wat di 
Kw kskool a I vert! nwoordig, u; 
tot 'n botsing, op die oggend v t 
Saterdag, 26 MeL Ons vertrou d( 1 
die Tokkelokke ons nie sal teleurst t 
nie en dat hul verder r eelings ~ 1 
tre£ omtrent die veld, ens. 1 

Die uwe, 
O. W. VAN NIEKERK, 

(Narnens 6e-jaars 
Cleeweg 44, 
Observatory, 

6 Mei '45. 
(Dit lyk 'n baie r edelike uitdagin 

Hoe lyk dit, Tokkelokke?-Red.) 

(Hier is nOtt 'n redeHke voorstt 
Hoe Iyk dit, Tokkelokk , gaan [ul 1 
dit aanvaar? Die studentegemeensks 
vertrou dat julIe die aangename voO 
spel tot die Groot Botsing ga 
lewer ~ Ek sal bly we as die Toklt 
lokkeverte nwoordiger naas hu 
direkte antwoord aan i uitdag 
ook "Die Matie" in kenni I sf 
van hul besluit. Baie danki . - 
D. M.). 
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