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Un;vers;te;tsraod

Na verneem word is vir die tydBy gcleentheid van die P.S.O."vrugtefee verlede Vrydagaand op
Coctzenburg het die rektor, dr, Wilcocks, hom uitgespreek in verband met perk 2 April 1946 tot 1 April lU50
die doopkwessie. "Die briewe in die korrespondensiekolomme van die daq-" dr. B. B. Keet weer deur die Donabladpers is 'n refleksie op die. Universiteit, op u as tudente, en tot 'n mate. tours van die Univcrsiteit van stetlenbosch en ds. A. F. Louw, dr. M.
ook op my," het die rektor verklaar.; "Ek wil dan by hierdie geleentheid S Louw en mnr, J. W. H. Roux weer
Waar baie studente bymekaar is, antwoord daarop," het dr. Wilcocks voort- deur die Konvokasie van die Univergegaan, Hen daarop wys dat daarin dinge gese is wat nie waar is nle."
siteit van Stellenbosch tot lede van
Dr. Wilcocks het gese dat die feit
dat sekere persone dit nodig geag
het om korrespondensie te voer 001'
die ontgroening,
bewys lewer dat
daar wel dingetjies mag gebeur het
wat nle moes gewees het nie, maar
aan die ander kant het die briewe
ook bewys dat die skrywers daarvan
nle heeltemal op hoogte van sake is
111e. Die ontgroening of "v rwellcol11lng" van P.S.O.-nuwelinge geskied
Volgens 'n sekere progr am wat aan
clie begtn van elke akademiese [aar
~eIsprCi word en solank die verweltaming binne die perke van hierdie
Program bly, het die rektor
nlks
daarteen nie. Daar moet net gewaak
\\lord teen
tduiking van die reels
11 govolglilte ongeorgaruseerde
ontg"ro ning volgens persoonlfke smaak
en kouse.
~
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Mnr. Jan van Graan, primarius van
verklaar dat die vrugtefees 'n finale afronding is van die verwe1koming en
daarop gewys dat dlt die forme!e inskakeling is van die eerstejaars en
hul talente by die studentegemeenskap as geheel. Hlerdle geleentheld
bled aan aIle P.S.O.-nuwelinge
die
kans om te wvs wat daar in hulle
steek. Tereg is 'hierdie vrugterees dan
oak 'n vrugtefeea deur die nuwellnge
vir die nuwelinge en die seniors.
Wat die opvoedlmndige en slelkundige sy van die saak betref, het die
vrugtefees groot waarde omdat die
eerstelinge aan ons Universiteit die
kane kry om voor die mikrofoon (vir
bale vir die eerste keel') op to tree
en to toon waartoe hulle in staat is.
In hlerdle verband mag genoem word
die sangsolo's van m!lre. Se1'fonte1n,
Lotter en Nel en die voordrag van
mej. E. du ToU.
Koos Meyer, die alombekende, het
die heildronk namens .die publlek or
die eerstejaars ingestel en graag haal
ons sy guIde reCI wat hy ultgespreek
hot weer hier aan: "Vrienda, kys
1ulia errs '11wt juZle' e1csa'inens en dan

'N VE LIE.S

beur die vertrek van dr. A. J. A.
aan die elnde van
die eerste kwartaal sal <lie Unlver~it it, en by name die fakultelt van
l,ng nieurswese nog 'n gevoelige verly, Dr. Roux is nl, tot. hoof van
I N'asionale Bounavorsingsinstituut
~l'Idel' die Wetenskaplike- en Nywert Cidsnavorsing:;raad, waarond r dr.
t .iring Naude ook
'n betrckldng
11Vaar het, benoem.
1 nr. Roux was op Stellenhosch be'l\d as 'n energieke en gewilde doSOl'lt in sy departement,
ell beide
~(\". en dr. Roux het 'n groot vrienh '}{ring verwerf. DIe Mat i e gun
lllIe die bevordering en wens huI
aIle seen toe.

ltoU)( na Pretoria

mot jUlle mai, ias."
.'
Dit iF! net jammer dat die Ultsaal-

d~S

korporasle nie van die program kon
gcbruik maak soos die oorspronldilce
mening was nie, want daardeur sou
moontlilco onrustige ouers kon hoor
hoc goed dit In werldllt}loid met hul
kinders gaan, en boonop BOU hull
t rsclfdertyd
die geleenthoid
gcha.d
het om 'n kykle to Itry in die ware
studentegees ell -lewe . op steuenbosch.
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d· atmosf
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"Five Bob"
Sal aIle Maties en ander lede van
die "flctsmenigtcs" net daarop
lot
dat 30 Maart (want die 3lstc val op
'n Sondag) die laaste dag ts waarop
fletsll enstes uitgeneem kan word.
Sorg dUB dat u voor gemelde datum
die 3/6 betaal, anders mag dit wees
dat u voorgekeer sal word.

SAMESTELLING VAN ONS
UNIVERSITEIT
Hoeveel van on lesers wed hoc en
wanneer ons Universiteit ontstaan
her, hoe (lit
mqe t 1 i en hoe dit
Iunksloneer? Maar bale min?
LEES ARTUKEL OP BLADSY 2
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Goeie Vordering op 'n Nuwe
Terrein
Buro se £erste Publi;-osie
Aan die begin v n 1944 het die Hande1sfakultclt hoof aklik onder
die inLiatief van prof. C. G. W. Schumann. hom beywer vir di tigting
van 'n Buro vir Ekonomies Ondersoek aan ons Univ r Itelt. Bestuderlng,
Jl
die bloot akademi , van die sosiale wet n... kappe staan tan nog op
Inagontwikkelde peil in Suid·Afrika. Jui. daarom verdi en hlerdle poging
van die handelsf kultelt oveel lol,
FinansUHe hulp het gekom
van
Afrikaanse sakeondernemings.
Daar
Is lank gewag voordat die erste result to verskyn het, maar dlt is alles
verskoonbaar as In mens rek ning
hou met die msssa sleurwerk wat
gedoen moos word binne dlo vier
mure van 'n ldein en ongerlcflilte
vertrekkie.
Na ons verneem sal daar in die
Aprll-uttgawe van Vol7cshandd
'n
oorstg verskyn van die ekonomtese
toestande in Suid-Mrlkn tyden dl
oorIog, met 'n kort b s1coulng 001'
dle toekom .
Hierdie erate gepubllseerde produk
vall die Buro sal dlen as 'n basts vir
latere publtkaste
n vooruttskntttngs in die verband. D1
erato artikel word geillustreer dour uttst kende grafielce.
DIe Buro het groot planne vir die
toekoms. As ona net cera Itan VOOl'stan in die drlngende h .hoefte aan
huisvesUng, wat so belangrllt is v r

die ontwtkkellng' V 11 ons Ul1ivcrsiteft!
Ons verneem dnt mnr. Du PI ss1 ,
die hoor-n vorsingsbeampte
van die
Buro, voomemens is om nan cUe lnd
van hlerdi j ar na Am rilt
v 1'trek om in die jong te onder 0 kmetode~ en rigtings to tuc1 ~r.

Sw mond rrig
Wil u 'n betcr swemmer word?
Vir perscnc wat ladnt lean w m
nie of wat gl nag In btl'
t.y} wit
ontwlkkel
n wat willer
dulk, i
daar nou dt gel cnthcld,
Tree in vcrblnding m t mnr, t 11 r,
die fit
1', n It ywe in vir 'n kort
kursun waarvoor u 2/6 b t. 1. By ..
eenlcomste vind op we lea ande vannf
6.30 tot 7 n.m. pI a .
'n DJploma word ann sull: eavollo
peraone ultg·r He.

..

n link,
beleefd
vanaf 'n koppi kof~ie tot 'n voll di
ITl altyd
•
maakvol aantrekhk
n goedkoop
•
J,

dIe b dlenlng

DIE UITSPAN is 'n besoek werd!

DIE MATIE, VRYDAO, 22 MAART 1948.
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Aile Korrespondensie

aan:

Hoeveel lese"'i=svan- Die Mat i e
het al ooit daaraan gedink hoe en
wanneer die Universiteit
ontstaan
het, hoe hy saamgestel is en hoe hy
funltsioneer? Vir die gewone student Is die Universiteit eenvoudig
daar; dit is 'n vanselfheid; en die
gewone roetinegang is: inskryf, Jesse
bywoon, toetse en eksamens skryf,
uitslag afwag en gradedag. En tog
is die Universiteit as geheel 'n taamlik ingewlkkelde organisasie, 800S utt
onderstaande blyk:
In die Universiteitswet rakende die
t:niversiteit van Stellenbosch, & 3,
lees ons: Die Universiteit besfaan
ult (a) 'n kanselier; (b) 'n vise-kan-

G. I. R 0 U X,
pi a Dr. Hoge,
Rowan traat, Stellenbosch,
VRYDAG, 22 MAART 1946
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TREASURE ISLAND
W nil ce .B cry - Jacki Cooper
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V n Vru t.
Sm klike L It ra
Vrie deli 8 dieni
Mnr . MALZER

in die verlede, maar veral by die jongste V.S.R .• verkiesing geblyk
her (53 persent by die Raadsverkiesing en 31 persent by Voorsittersvcr
kiesing het gestem) toon die studente [hulle wat aan die Universiteit stu ..
deer. en wie se belange by sodanige verkiesing 01' die spel is!) bloedweing
belangstelling in die daarstelling van 'n Studenteraad. Die belangstelling
kom van buite, van allerhande politieke toutjlestrekkers meer as van die
stemgeregtigdes. Glo u dft nie? Vra dan vir enigecn wat sy V.S.R.~£ooie
betaal het wie verlede [aar die Tesourler was. en waaraan die V.S.R.
verlede [aar daardie geld bestee het? Hy sal nie weet nie (as hy reg raai,
skiet hom vir 'n Coca. Cola I ) want hy stel nie be1ang niell!
Die vraag kom nou wei by ons op: Waaraan is hierdie gebrek aan
belangstelUng hierdie houding van traak.my .. nie.mdlfferentlsme toe te
skryf? Is dit omdat die studente nie belongstel in wesenlike sake nie? Nee, nle dit nle, want, as daar 'n skorsingsaak is of as tokkelokke te veel
word, is die sale te klein I MAAR as die Voorsitter gekies mod word i
daar In gcsoekery na 13 mdtvidue om by die 87 gevoeg te word wat al
ongeduldig in die Rec sit en wag. Dit kom dus voor asof die V.S.R. self
by die student geen wesenlike saak is nle - wie opkom, wi6 voorsitter
is, maak nle saal nie - vandaar 31 p ent stemmel
Dan mod ons, en heel logics ook, die gebrck vir belangste1ling sock
by die V.S.R. stelsel elf, sowel as by die stelsel van verteenwoordiging.
Die gemiddelde en mlnder bekende studente voel nie dat hy [uis verteen.
woordig word nle, omdat sy rigting en sy standpunt geen kans het om
assulks sy stem uit te bring niel Behalwe vir die felt dat die V.S.R. verkiesing
verlede jaar deur politickc inmenging tot 'n klug gemaak is, is sy hele
stelsel verouderd en pas dit nie aan by 'n massa studente van 2,500 nle.
'n Studenteraad is nodig! - En, belang telling is nodig - ons doen
'n beroep op U, denkende tudente binne en buite die huidige V.S.R. Gee
vir ODS 'n verteenwoordigende ate! el (groep., verenigings. of fakulteit •
verteenwoordigend) odnt elkeen Iron voc1 dat by Iet te se het • • • • sodat
elkeen Iron belang tel.
S005

seller: (c) 'n rektor ; (d) 'n raad:
(e) 'n senaat: (f) 'n konvokasle: (g)

die professore, lektore en student
van fakulteite en afdelinge van dle
Universiteit.
Die Kamsetier. Die kanselier word
geldes deur die konvokasic. Hy iodie hoof van die Universiteit en ver
leen alle grade in naam van die Unlversiteit. Hy beklee sy amp gedurende sy Iewe of totdat hy bedank
Op die oomblik is dit dr. D. F. Malan
Die Vise-Kan.selier. Die vlse-kanselier word benoem deur die raad, uit
sy midde, en is ampshalwe voorstttcr en hoofuttvoerende beampte van
dIe raad en lid van die senaat. H),
bcltIee sy amp vir twce jaar, maar i ..
herkiesbaar. Op die oomblik is dit
regter H. S. van ZijI.
Die Rcktor. Die rektor word be'
noem deur die raad en is ampshalwc
lid van die raad, voorsitter en hoofultvoerende beampte van dre senaat
en lid van alIe komi tees van die senaat. Hy bcklee sy amp vir sodanigr
tydperk as die raad van tyd tot tyo
mag bepaal, Op die oomblik is dlt
prof. dr. R. W. Wilcocks, in 1934 vlr
vyf jaar benoem en weer in 1939 ell
1944.

Die Raad. Die raad bestann uit:
(a) die rektor ampshalwi (dr. R
W. Wilcocks).
(b) vier persone deur die Goewer
nour-Oeneraal benoem (mnr, P. 0
Sauer, L.V., mnr. J. W. Sleigh, var
die "Cape Explosives Works," Somer
set-Wes; mnr. J. H. N. Merkel: dr. G
G. Cilli6, as voorsttter van die SItao1
'n Mens hoor dikwels die bewering dot die Llnlverslteit van Stellcnbosch raad).
(c) ses persone deur die konvoka
hom nle genoeg na hulte laat geld nic; sy Iunkslc word beeindig by die ste benoem: (regter H. S. van Zijl,
opleiding van jong Afrikaners om hulle plek in te neem in die volkslewe. ds. H. J. Picnaar; ds. A. F. r.ouw
Daar word dan beweer dat daar glad te min cnderneminqsqees aan die dag dr. M. S. Louw; mnr. J. W. H. Rou
gele word in die vorm van ambisleuse ondersoeke en navorsing in veral en mnr. A. F. Marltotter).
publikasle ter verrykirtg van ons Afrfkaanse lektuur op akademlese gebied.
(d) drie professore van die Unr -er
A 'n mens so 'n paar dra itjies loop en [ouself op hoogte stel met sttelt deur die senaat benoem (proff
wat alles agter die mure van laboratoria en studiekamers aan die gang is, E. C. Plenaar, E. T. stegmann n 1
vocl jy nle gencig om die bewerings ten volle te onderskryf nie. Tog is de V. Malherbe).
(c) cen persoon deur dle stadsraar
daar 9 en twyfel dat 'n akademiesc en volkeinrigting BOOS Stellenbosch born
van
benoem (mnr. C
noolt te aktief en te veel kan laat geld deur algemcne be1nvloeding van en M. NStcllenbosch
eethling).
positiewe bydrae tot die volk lewe nie - ten goede, natuurlik. Daarom,
(f) een persoon dour die afdellngn
ve al, plaas ons met blydskap die berig in die uitgawe in verband met die raad van Stellenbosch benoem (mni
erste belangrike mylpaal in die bestaan van die Buro vir Ekonomlese J. G. Carinus).
Ond rock, nl. hul eerste publikasie: 'n oorsig van Suld .. Afriknanse ekono
(g) drie persone deur :'lie donateur
rnicse to stande gcdurende die oorlogsperlode. Die amptcnare v, n die Buro, benoem (dr. J. G. van de, Horst
wat 'n ontsaglike hoeveelheld sleurwerk moes afhandel voordat daar enige sen. W. B. de Villicrs; prof. }S. n
resultate getoon kon word, werk onder bale moeilike omstandighede. Die I{eet) .
(h) ecn persoon deur die minist :
klein kamertji tot hulle beskikking is hop 1003 te beknop en onvoldoende,
van Landhon benoem (dr. J. S. Mil
d~e publik 51 van offislel statistieke, We. t onder die gunstigste omstandig
raJs, hoof van die afdeling Landbou
hede vee! te wense oorlaot, is deur die oorlog verder ingekort; en bowendien
;Iierdie raad, bestaande uit twintl.
is die Duro tot dusver. w t die geldclike sy van die sank betref, hoofsnoklik persone soos beskrywe, is die eint
afhanklik van vrywillige bydraes deur goedgesinde en geinteresseerde besig. mte Iiggaam wat belas is met dt
Ilede. Nogtans het die Buro sodanige vordering gemaak dat die eerste leiding en die beheer van die Univer
sitett, en wat aUe funksies uitoefc;
publikasi _ een van die dae die lig sal sien.
Ons wIl die Buro, hierdie lewenskragtige spruit van die Handelsfakul. as die 'besturende en uitvoercnde Oll
teit. gelukwens met die prestasie, en die hoop uitspreek dat dit die eerste toriteit van die Univcrsiteit.
Die rand beheer alIe ciendoml'l'i
sal we 5 van 'n gere Ide reek~ wat spoedig nie allcenlik oor die hele Suld. van
di Unlversitelt; hy besldk OC
Afrika bekend sal wees nie, maar ook oorsee aandag sal geniet. Verder wi! dIe inlwmste en fondse en l'eel d
on hoop dat die vernaamste moellikhede spoedig sal verdwyn - dat daar ultgawes; hy doen die nodige aaTl
veral spoedig voorsien sal word in die behoe£te aon beter huisvestfng, en kope en trek die nodlge g boue 01'
dot £in n iele hulp van die staat verkry sal word vir die lopende hy rig fakulteite en departemente or
bcdrywighede.
(Vervolg op bis. 4)
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DIE WERELD

IN OENSKOV

Vennootskap

'n Ongelyke

DEUR PROF. DR. J. A. WIlD.
Behalwe sy openlike en bedekte aanvalle op en beskuldigings en waarskuwinqs teen Rusland en die Kommunisme, is niks in Churchill se jongste
Amerikaanse redevoerings so uitstaande as sy hartstogtelike bepleiting von
toekomstige Amerikaans.Britse samewerking en bondgenootskap nle. Hoe
by hom hierdie toekomstige samewerking en bondgenootskap voorstel, is
nie vir hom en ook nie vir ons duidelik nie. Oor moontlikhede dat Brit.
tanje miskien een van die state van die V.S.A. of dat die Vereniqde State
miskien weer by die Britse Ryk kan aansluit, het Churchill hom as volg
uitgespreek: "Dit kom my voor
dat die: wyse pad erens tussen hierdie
twee voelverskrfkkers Ie. Ons moet 'n Manier en metode vind om saam
te werk, nie sleqs in die tyd van oorlog of doodsqevaar nie, maar 001, in
tye van vrede.' Hoe onskuldig en onskadelik hierdle woorde ook mag
klink, is die verband tussen Churchill sc aanvalle op Moskou en Churchill
se bepleitinq van AngeI.. Sakslese samewerking en bondgenootskap bale duidelik. Hierdie verband word ook in Moskou bale duidelik raakgesien, al
versuiker die Britsc oud-premier dit ook met vleitaal en Iofbetuigings teenoor
die Russiese volk en leiers.
v

•

•

•

MOSKOUSE REAKSIES
I~
Sow1ct.-Rnsland het die hele
pr-,n'1g'anc1n.-masjien sterk teen Chur-

chill se redevoerlngs gereageer. Selfs
StaPn het opcnlik stelling geneem.
Die Russiese diktator sien in Churchill 'n oorlogstoker. Vir hom bestaan daar geen twyfel nie "dat mnr.
Churchill re rigting 'n rigting is wat
op oorlog aanstuur, 'n oproep tot
oorlog teen die Sowjet-Unie." Churchill se krttlek op die "demolcratiese
bewlnd" in die lande wat aan Rusland grens, vind hy "one laster, gemeng met onbeskoftheid en 'n gebrek aan takt." Stalin wys ook daarop dat Rusland as gevolg van die
"Duitse inval" ongevecr
7,000,000
mense onherroeplik verloor hot en
dat "hierdie Russiese verli so die gesamentllke verlleso van Brittnnje en
die V.S.A. etlike kere oortret.' Vir
hom is dit dus nie vreemd "dat Rusland in sy begeerte om sy toekoms
to beveilig, 'n poging aanwend om
regerlngs in hlerdle lande to kry wat
aan Rusland getrou sal wees nie."

REAKSIES IN DIE V.S.A.
Maar dit is nle aUeen Stalin wat
in Churchill se roerende bepleiting
van 'n Amerikaans-Brltse bondgenootskap 'n "oproep tot oorlog teen
Rusland" sien nle, Ook nit die V.S.A.
word waarskuwende stem me teen
Churchill gohoor. Too laaagenoemdc
'n paar dae gelede in New Yorlc aangelmm het, het hy slagspreulre gehoor en gesien soos "Churchill wU
oOl'log hO
on8 begeer vrede,"
"stuur dam'die Oll fossie} (Churchill)
terug na Engeland,"
"geen bloecl,
trane of sweet vir Amerlka nie,"
"geen Amerikaner sal vir Churchill
sterf nie." "Geen Derd~ Wereldoorlog nie," en ""Churchill wil jou seun

he."
nit sal 'n verkeercle gevolgtrekking wees om aan te neem dat hierdfe slagApreulw aIleen in die klompie
Amcrikaanse
lwmmllniste hnI 001'sprong het.. SIege die m Iding van
'n Ameril{nans-Britse mi1it~re nlliansie is genoeg om verskillende groepo
van monse in die V.S.A., daa.rieen .in
verset te bring. Daal' is h.v. di "profcssionele Britse haters" wat so veel
sou gedoen het om die Amerikaanse
lening aan Brittanje
sldphreuk te
laat ly. Voorts is daar die Is01asioniste wat, soos na die Eers~ Wereld-

•

w.

oorlog, hulle weer Iaat geld. Dan
ook is daar diegene wat nie "Britse
haters" cn ook nie Isolastontste is
nie, maar 'n beleid van versoening
teenoor Rusland voorstaan, ten elnde
'n nuwe oorlog te vermy. Ook is daar
'n antal idealiste wat eerlik in die
V.V,O. glo en wat in Churchill se
redevoerings 'n gevaar vir hierdle
nuwe volkebond en vir die weretdvrede sien. Eindelilt is daar die Arnerikaanse
kommuniste vir wie die
Bolsjewistiese Rusland die hoop en
redding van die wereld is.

REAKSIES IN BRITTANJE
In Brittanje het dle reaksies op
Churchill se Amerlkaanse redevoerings 'n onsuiwere klank. Van oppostate-kant, soos te verwagte is, word
hul leler se gedagt.es oor 'n toekomsttge Amcrikaans-Britse bondgenootskap onderskryf. A an rogerlngslrant
egter word vorsigtigheid aan die c1ag
gele. Ocnskynlik ly dlt of die ampteltke Brittanje die aanvegbare ultlatings van die cud-premier repudleer. Churchill sou clan alleen namens
homself gepraat hot, en dio Brltse
regering is gecnslns daardeur gehlncl
nle, want "sy beleid is nle op groepe
(soos 'n Amerlkaans-Brltse bondg«
nootskap) gegrond nie, maar op die
Verenigde Volke-organisasic on die
eenheid van die wl!reId." Arb lderlede van die Laerhuis het Ohurchill
Be redevoerings selrs "skadelilt" gonoem.
Daar sal mense wees wat van hicrdie omptellke repudlasies van Churchill se gedagtes nle veel noUale sal
neem nie. Hulle sal daaror wys dal,
dit in stryd met Brit.se konstitusion('lc
g brui1{ is dot 'n verantwoordelih:e
Britse leier ROOS Chlll'C'hill sulke gcwigtige uitlatinga, veral in verhand
met buitelandse beleid, sal docn sonder dat die regorlng voornf daarvan
v rwittig is en son del' dat dlt ampteWee goedl{('ul'ing wegdrn. Dit fA dus
moontlik dat die huidige Britse regoring die rol speel van clie man wet
ongraag pleegvac1 r wil wees van die
kindjie wat nog ni gebore is nio.

nie, maar dit kan ook 'n nuwe wereldoorlag inlui. Selfs 0.1 sou die totstandkoming van 'n dergelike bondgenootskap daarln slaag om Russtese
aspirasies ann bande te 16 en Brrtse
bclange teen Moskouse agressie te
beskerm, dan nog sou juis die ongelykheid van 'n Amerlkaans-Brttser
vennootskap vir die Eiland-ryk erg
gevaarlik kan wees. Daar is sclf::!
vandag nog bale mense wnt in die
Viktorlaanse eeu van Britse oppermagUgheid leef. Hulle begryp nie
dat die Brittanje van 194.6 nle die
Brittanje van 1846 is nie. Hulle besef nio dat die Britse Ryk (Statebond) alleen deur magtige bondgenote in staat gestel "is om twee werelo-oorloe te oorleer, Die geweldige
mllltere
nederlae wat die Britse
Statebond in die jongste Wereldoorlog gely het, die beslissende bydraes
van Sowjet-Rusland en die V.S.A. tot
die elnd-oorwlnning, die astronomi se
syfers van Britse finansiele verpllgtlngs teenoor die V,S.A., die agterllkheid in die Brltse nywcrheidslewe,
dft alles spreek 'n bale dutdellke taal
wat hulle in Washington cn Moskou
bale beter verstnan as in I .. ond n.
Hierdie taal word ook in" Kanada,
Australie en Indie vandag betel' vcrstaan as voor 1939. Deur die ongeIykc vennootslcap wat Churchill wil
aangaan, lean die dollar-imperiallsme
net so noodlottig vir die verswakte
en insolvente kernland vall die Britse Ryk
(Statebond) wees as die
agressiewe imperialisme van dIe nuwe
Rusland wat op die oomblik soveet
onrus in die gemoed van 'n Churchill
veroorsaak. Tekenend ook is dit dat
die huidige Brlttanje vir die eerstc
maal in duisend jaar nie op sy ele
werelddeel, die Europese vastcland
nle, maar op dio vreemdc AmerlkaanBe kontinent sy bondgenoto so k,
=
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Vereniging van Sosiologie en Maatskaplike
Werk
Die presldensldle lesing, gehou
d ur mnr. N. J. de W. Pansegrouw
oor die Welsynsbeleid ill die Unie,
h t vcrlede Donderdagaand, 14 Maart
plaas evind.
Mnr, Pans grouw het eerst ns 'n
volledige oor ig gegee van die ontwi} kclmg van maatskapllke welsyn dienstc in die Unie. Hy het veral getoon hoedat welsynswerk eers hoofMATIE
SEWE
aaklilt berus het op indiwiducle Intsiatief en plaaslike verantwoordelrkheld. Toe het privaat organisa i s 'n
belangrike 1'01 b gin peel. Ons vlnd
dat a gevolg van die volkskongres
n ander kongresse daarna en die
Carneg' e-onder oek no. armoede
in
ons land, die idee van 'n aparte
staatsdepartement vir wclsynswerk
begin posvat en dit lei tot die uitelndelik ontstaan van die departement
van Volkswel yn in 1937. )ie werka mhede van die departement het
leidelik to geneem in omvang en
doeltreffendheid.
N ogtnns oeren mnr. Pansegrouw

Samestelling van die Univer iteit
(Vervolg van bis. 2)
wat voorsiening maak vir die onderlig aan die Umver itett: hy benoem
prores ore, Iektor e en ander dosonte
na oorle met die senaat, a ook
eksamtnatore vir etc unrverstteltsekamen op aanbevelmg van die enaat. Vcrder malt hy alle aanstellings wat hy nodig ag vir die behoorllke b stuur van de Untver itelt,
Die Rand is dlrek vcrantwoordelik
aan die Regering en meet jaarlilts
aan die Regering verslag doen van
1 dte verrigtinge van die Universltit, m t 'n volledige stat vall die
inkomste n u tgawes van die Univeralteit,
D 6 Benaat. D1
senaat bestaan
uit:
(a) die rektor (amp halwe};
(b) die vi e-kans lier;
(c) nog twe Ieee van die r ad
deur 1 rand d artoe b no m
(op die oomblik or. B. B. (eet
en mnr. P. O. Sauer, L.V.).
(d) di pro essore van die Universiteit (op d e 00 bhlt 51).
Ann di Senaat, waarin dt Rektor as voors tter optr 0,
die toeslg
op die dissipline en die ond rrl aan
dre Un versiteit toevertrou.
Die Sonaat reel die kla se, voor ..
Ie in B en eksamens oorccnkomstlg
e utasl swat vtr daardic doel deur
hOI opg stel en deur die Raad goedgokeur is. So ook stel die scnaat
(He voorwaardcs vas vir die verkry
van grade, dlplomas en sertmkate, en
besluit watt r p rsone daaraan voldoen het. In oorleg met die Raad
1 siuit die Sena took
aan watter
p '1"801 e grade honori8 cau a sal VCl'1 n word op rond van bcsonoer
verdi nste.
Dlc senaet b noem oolc drie profe Bore van die Unlv rs teit a lede
van die Raad; hy do n van Lyd tot
tyd vcr lag' v n sy work amhed aan
dlC {
n naak aanbevelmgs 0 ntI cnt sake w t hy v 11 bel n ag vir
die Unlv rSlteit of omlrent
lte wat
deur die Haad na die Senaat vcr ..
wys word.
n Q Konvokasie. Die !{onvokasi
beataan ult die Relttor, die professore
en Ielf-toro van di Unlv rSlteit,
p rsone wat a n dt Viktoria-Kollc
tud er het n hull gr d aan die
ou Kaap de Goed
oop se Unlversitcit v rkry h t en oJ> hul skriftelikJ) v r oek tot dl Konvoltusie va 1
die Univer itelt van Stcllenbosch toegelaat lS, 11 pe son wal tot die ad
undem
d va 1 die K p de Goed
loop se Universit it to gelaat was
e hull ook y die Univcr Iteit van
Stell nbosch aang slult het.
Pio KOllVolta 10 m t m n t 1113 n

,
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die nodige kritiek uit op die huidige
beleid van die departement. Dit kom
veral daarop neer dat, alhoewel mnr.
I-ansegrouw 'n voorstander
van
.staatsmmenglng
is t.o.v. welsynsdienste en nog meer Inmengtng verlang om 'n unlrorme beleid te handhaaf, hy 'n radikale wysigmg van
die huidige st Isel voorstel, omdat
dit tans deur kortsigtigheid gekenmerk word.
Ook het mnr, Pansegrouw klem gel~ op die gebreke in die salarisskaal
van welsynsamptenare in die departement van Volkswelsyn en oor die
algemeen, Hy bepieit verhoglng van
salartss en wys daarop dat dit in
betel' dienavoorwaardes beter werkkragte sal trek en behou.
In verband met moontlike ontwikkelingstendense het mnr. Pansegrouw
daarop gewys dat psigiatriese maatskapltke werk groot afmetings sal
arum em in die toekoms. In ons land
is dit egter nog bale onontwikkel
maar dit sal die keur van die toekomsttge wclsynsbeleid uitmaak.

Korres potulensie
Bosmanatraat,
Stellen bosch,
19 Maart 1946.
Die Redaktcur,
Die Matte,
S tellenbosch.
Mcneer,
Vcrgun my 'n paar reels in u
u Studentckoernnt om langs hierdie
weg my dank aan alle P.S.H.-lede
te betuig vir hulle hartlike en daadwerklike samewerking met ons jaarIikse P.S.O.-Vrugtefecs.
Veral'n
ekstra woordjie van dank aan ons
sameroeper, Jan Sadie.
Geluk aan die Eerstejaars
van
P.S.O. met die program wat hulle
gel wer not en vir die fUnke bedierung van ona Eerstejaar-mans.
Oolt ons danlt aan ons mode-studente vir nul gulhartige ondersteuning!
Lank lewe die P.S.O.-Vrugtefees!
J. C. VAN GRAAN.

ONDERSTEUN

UIT DIE KWEEKSKOOL
AAN DIE HOOF VAN SAKE
Op 'n onlangse Polumnia-vergadering is die bestuur van Polumnia vir
1946 as volg saamgestel:
Jaap A. C. Weidemann (Prlmarlus)
Jan A. Hurter (Vlse-voorsttter)
J aap Zietsman (Sekretarls)
Bert Robertson (Tesourier)
E. C. Gous (Ass.-sekr.)
Bill Fullard (Ass.-tes.)
Zachie B. Badenhorst (Add. lid)

Om aan die bedrywighede van die
Teologiesc Seminarium meer publisiteit te gee in blaaie 001' ons land is
'n komi tee saamgestel:
David F. van der Mcrwe (Konvenor)
Roelf van Vurcn
S. A. Fourle
Berthold A. Pauw.
Vir die uitgee van die plaaslike teologiese blad Polumnio. is dte redaksie
deur die volgende persone saamgestel:
C. C. Colijn (Redakteur)
J. L. de Villiers
Holtzhausen
A. G. S. Gous (snr.)
Dawie Cillie.

iewe Is

R. MULLER
Beroemd vir

DIENS EN KWALITEIT VAN
BENODIGDHEDE.
Ons spesialiseer in Musiekhandel
en maak aanspraak daarop dat
ons voorrade die grootste verskeidenheld hied, die volledigste
is en altyd die nuutste insluit.
TEORETIEBE EN TEGNIEBE
BOEKE WAT HANDEL OOR
ALLE
VERTAKKINGB
VAN
DIE KUNS.

•
R. MULLER
(EIENS.) BEPK.
Pleinstraat, STELLENBOSCH

•

KOOR EN BEKORING
Op die jaarlikse verwelkomlngsjoor
het Iemand nadat sy die tokkelokke
.hoor Sing het (en sy het kennis van
korel) gese dat dit jammer is dat
sulke talent moet braak-Iet
Vervolgens is besluit dat so 'n koor
in die lewe geroep sal word. (Miskien Iaat ons met hierdie berig 'n
aap uit die mou - maar beskou dit
as dit kom, en dlt kom, as 'n verrassing!)

PROEFPREEKt PROFESSOR
EN PARANIMFE
Teologiese kandldaat Pleter Visser
lower e.k. Sondag sy proef'preek in
die Moeder Kerk, Prof. Jac. J. Muller, bygestaan deur die paranimfe
Jaap A. C. Weidemann, Zachie B.
Dadenhorst en David van del' Merwe
sal die kritiek op die verrigtings

waarneem.

TEOLOGIESE STUDENT
BO.AAN

Die

ONDERSTEUN
DIE ALOMBEKENDE FIRMA

PUBLIKASIES EN PERS

Teologiese kandidaat Dante T.

ONS

ADVERTEERDERS

DIE GROOTSTE
VERSKBIDENHEID
BOEKE,
SUID"AFRlKAANSE,
ENGELSE
EN
AMERIKAANSE
TYDSKRIFTE
WORD
AANGEBIED
DEUR DIE

C.S.V.-ROE HA

L

PLEI~ST Al'I',
TELL ~NB CI

JOHA

FOU

IE

EN GESELSKA
d1t

P. Moolman is gekies tot Voorsitter
van die V.S.R. van U.S. vir 1946.

bring

Hier
SWEM

Verlede Saterdagoggend net oom
Sakkie Krynauw (u weet, die oom
van Olel Mutual) glad rue lekker gevoel n e.
Hy stap na By garage want 'n
hecrhke rit na Aurora l~ VOOl', toe
hy moe ontdek dat Iernand anders
ook Ius gevoel hot om met sy Chevrol t te gaan ry.
Met die sewe-uur nuusdien
het
oom SnIdt e 'n noodsoproep 001' dle
lig laat stuur en die bcsldkbaresp urdcrs wa op di spoor van dio
lear en op die spore van die diewe.
Sondngoggend is die kar in Claremont gevind. Al wat vermis was
(behalwe die petrol) was die twec

Leer om GOED te swem vir
slegs 10/-. Bestel jo~ losings
dlrek vanar

TARZAN·SWEMSKOOL
Posbus 148 -

'n Verwerking van die boek deur

PAULA.

Stellenbosch

LIEFDE VERBIS KENNIS!
Laa; Johann Galttz al 1t Lie/rlr:sprobZc1)woplos. Ily pos 16 le.~in[J8
in MODltJRNE I.lIEFDE 'Di1' slcgs
£2 2s.

Calitz"Instituut vir Liefdet
Posbus 180, Stellenbosch.

C.S.V.-SAAL
ST LE BOSCH
DONDERDAG,. 28 MAAUT,
om 8.15 n.m.

matjles.

E. MARSH se
ke r in die jaar v rgo.der, en ltan aUe
ake w t op die Univ r it it betreltking het belland 1 en sy gevoelcns
dn 1'001' ultspr k.
Dic l{onvoka Ie benocm <.lie Kans Ii r lewansl nIt en kies jaarliks ay
elo voorSlttCl'. Sedert etlilte jare i
dlt d . H. J. Plenaar van Malme bury.
Nog 'n funkslc van die Konvokasle
1 d t hy se v n die twintig led van
die Universiteitsraad kics.

PAA L
STOOMWASSERY
tot u dicns vjr
• WAS
• DROOGSI OONMAAI{
• RLEUR
Agente:
De Wet roers, Stellenbo chI

TOEGANG:
Volwa en t 4/- en 3/ ••
Kinders (Onbespreek); 2/ ••
(I3elasting ingesluit).

•
Bespreek by
C.S.V •• BOEKHANDEL.
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Onder Onsies
Mej. M. NeZ, voormalige bestuurde-

res van "Uitspan" is aangestel as
huismoeder by Macdonaldhuis in die
plek van tant Daisy Johnson wat
weens gesondheidsredes bedank het.

* * *

Dr. Meiring NaucM, wat ons aan
die einde van verlede jaar verlaat
het om 'n betrekking in Pretoria te
aanvaar, vertrek eersdaags na die
buiteland.

* * *

Me}. Jeanne Rossous», oud-Huisde- Villiet, tans werksaam in Ladybrand, verjaar vandag. Hartelik geIuk, Jeanne!

* *

Mej. Jeanne van dcr Horet het 'n.

betrekking
aanvaar as stelkundlge
adviseur aan die nuwe goewermcnts
navorsingslnstituut in verband met
fabrieksuitplasing.

* * *

Mnr. Fransie du. Toit, wat verlcde
jaar die graad B.Ed.Ph. behaal bet,
het 'n pos as liggaamsoefeningonderwyser aanvaar aan die HoerMeisieskool Oranje, Bloemfontein.

'N GROOT
OOMBLIK
Maandagnag, net na middernag,
was 'n groot oomblik in die geskiedenis van die eerstejaars en nuwelinge van Harmonie.
In die stilte en donker van die.
spookagtige kombuis, is hulle tot 10
gebring op komberse terwyl die seniors, in Iakens gewikkeI, in twec
rye in die eetkamer gestaan het met
die doopkomltee en huismoeder vooraan.
Die vlag van Harmonie het op twee
stoele gel6 en die nuwelinge het eoneen ingekom en voor die. steele geknlel met die hande op die vlag.
Plegtig is d1'e voIgende eed argele:
"Op my woord van eer beloof ek om
'n getroue Harmoniet te wees en die
naam van my koshuis in ere te hou."
Na hierdie plegtigheid het elke
nuweling 'n kaart ontvang met die
wapen van die koshuis en die datum
van die inlywing daarop.

*

'tfIEET ll?

Damestennis
Vanjaar hot 40 dames hulle IngesKryf vir di tenniskampioenskappe.
Die skiclike reens het die ultdun-wedstryde vertraag en daarom sal dIe
finale eel'S Woensdag plaasvind. Daar
is nogal groot kompetisle, alhocwel
min eerstejaars ingeskryf het. Die
vIer spanspeeIsters, n1. Eugene Fraser, Elrieta Neethling, Ena Cilliers
en Harriet Pretorius, sal die Iaaste
wees teen wle die finaliste te staan
kom. As u uithaler-tennis wil sten,
kom kyle gerus.
Weens skaarste aan balle kon daar
geen gemengde wedstryde afgespeel
word.

BoEbal -

Toe en Nou

U w

*

* * *

* * *

vir

•

rl

'I

Pro beer on. eerste vir
al u Apteek-h nodigdhede, Ons S}lC inli eer
met die ontwikkeling
en af druk vall Spoele
en Negatiewe, Spo dig
aflew ring. DIENS 'N
PLESIER!
DIE
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Die Wink 1 vir billike en
spoedi e bcdiening.

TIEEl LIT E Ol~l K-NI~1'
W-i T U IIAHT EOhhl

•

Kom besook ons wink 1 in
PJ.1EINS'1'RA.A'l'
en probect' on9 I 0 ,k, Tert,
VI i pnsteit,ji(,s 11 lIe '!{ 1
Ickk'r is.

W. S. MALIIERDE

._ vi.winkel

n

WELKOM MATIES!

* * *

VARS GEBAKT.I;1; VIS,
AARTAPPELREPIES,
SOUTVIS en KIPPERS.

dit 10ma il

(Vervolg van bls. 6)

en dit is Bofbal

G. E. IIENDIUKSZ'

.waar

kry vir di ditji.

t

Koop hull
d r midd I an N
p nie Spaara "II, of vir kontant,
ent _ POlk ntoor.

* *

Na n genoeg sea j ar van afweslghe1(l verwag 'n plaashlte boekhandel
binn'ekort 'n groot bcsending van
oorsese olie- en waterverf. Indlen u
nog al die tyd wag, hoop ons u s.al
nou nie meer lank ~oef te w g me.

ker ho

Sorg dat u toekoms nie, n 'n uksesvolle Univer iteit loopba n, deur
ebrek an eldelike vermoe belemmer word nie. Jon
profe ionele
manne en vroue weet d t hulle
1
mi kien lank moet w g voord t bulle
'n win gewende betrekkin
al
n
opbou. Dokter of prokureur mo t
'n praktyk of vennootsk p koop. Die
m klik te en be te manier om u
planne te bewerk telli
i om nou
te sp ar en u besp rings in UNIELENINGSERTIFIKATE te bel.

Daar ;s net een Sal

Hulle Is 8yno Hier

t.

om eldji.
datji .1

gevat net, ook daa~'voor verantwoor-'
tielik: mag woos dat W.P. tans on[/otwy/eld ka» beskow word as die wieg
van 8'ltid-A/,rikaan,sG bojbaZ.
Gedurende die oorlogsjare was dte

spel elders feitlik morsdood. Dit het
egter in 19U op Worcester ingeslaan,
toe die eerste plattelandse bofbalunie in die lewe geroep is. Verlede
jaar het dIe Oostelike Provinsie, Vrystaat (Bloemfontein) en later NoorclReel u skiete vir Huis-de- Villiers
'l'ransvaal . geleidel~k daarm geslaag
se huisfondsfunksie die 13de April.
om nuwe geesdrlr te kweek en daar
Hou plakkate dop.
is tans byna geen deel van die land,
Mnr. die Redakteur,
behalwe in die verargelee dele, waar
Volkspele word elke Vrydagaand,
Jy vra my wat ons kanse is vir die bofbal nie reeds aanhangers verwert
beginnende 7.30 n.m., te Coetzenburg
Bofbal-intervarsity?
Dis mos elnthet nie.
gehou. Kom seker en wees verseker lik Iets wat mencer vir ou Piet van
Klubs het gedurende die afgelope
van 'n vreugdevolle aand.
Wyk moes gevra het. Is hy dan nie
seisien soos paddastoelc opgeskiet
Na die eerste B.T.K.-uitstappie na die oudste sportsman op die Mekka
Steenbrasdam is verlede Dlnsdag 'n nie ? Alhoewel ek ook bale van Bor- in die Westeltke Provinsie, sodat dlt
vergadering
gehou om te beslult
bal weet en boonop nog volldeure vir reeds nodig geblyl{ het om die eewatter toer gereel moet word vir die "Snakes and Ladders" verwerf het, nlorltga in twee afdelings to verdeel.
In Transvaal, waar bofbal nog altyd
.A.pril-vakansie. Die keuse het geval waag ek my nie graag aan eensydige
op 'n toer na Oudtshoorn, Kango- voorspelllngs nle. Waarseer of pro- in die verlede op Sondae gespeel is,
en dan ook slegs gedurende die wingrotte, asook die "Hel" wat besoek feet was ek nog noott, en die naaste
sal word. Hou kennisgcwingbordo
wat ons familie daaraan gekom het, termaande, is onlangs met 'n somerdop! Dit gaan sommer 'n "hooge" was toe my oorle grootjie se skoon- seiso n 'n aanvang gemaak. W dtry de word tans ook 0 Saterdae
toer wees.
seun met 'n "fortuneteller" so dogter
ge-c.case" was. Gevolg'llk menecr die afgespeel op die bekende Ellisparltse
Redaltteur, moet ek net harde, senu- Voetbalgronde.
Mnr. Con llo/meyer van Wilgenhof
Hierdie belcid van Transvaal om
is gckies as bofbal-dirigent vir Sater- weelose feite in die oe staar.
hul wcdstrydc op Sondllc en gedur ndag se intervarsity op Rosebank.
Die kanse dat die verdwaalde se- de die wlntermuande af te specl, h t
* .*
miete, wat soos verklulmde vlermuise
tot dusver die organlsasie van die
Mej. Lettie van Velden, Huis-deaan die hange van Tafelberge klou, spel op nasionale grondslag bemoelVilllers, hct verlede Saterdag op gedie intervarsity Saterdag kan wen, is Ilk, maar met die nuwe rigting wat
sellige wyse aan haar ouerlike huls
net so groot as wat 'n afpoot mlsTransvaal ingeslaan het, skyn alle
in Somerset-Wes haar verjaarsdag
kruler het om die Pieke tot op die strutkelblokke uit die weg gerulm te
gevler.
Braak te stoot. Hulle mag ons wen weos, Op 22 li ebruarie 1.1. is die Buldmet
wegkruipertjie of "Ring-a-Rosy"
Afrilmanse Bofbalraad, wat nog slega
Mnr. B. I. (Bill) van Niekerk, B.A.,
maar met Bofbal?? A-ag Voetsek!!!
in naam bestaan net, w er nuwc
wat 'n paar jaar gelcde NaturelleBulle gooier weet net soveel van lewe ingeblaas.
kommissaris onder die stadsraad van
SteIlcnbosch was, het ons pas weer gool as 'n windhond van brugspeel.
BofbaI sal voortaan dwarsdeur die
'n besoek gcbring. Hy was vroeer ook Hy mag miskien 'n koppie koffie oj) land gedurende die somer afgespeel
sy
ma
se
tareldoek
kan
omgooi,
ja.
amptenaar in die dept. van Volksword, en die moontlikheid, dat daar
welsyn in Johannesburg. Hy het nou Bulle vanger (ek ken hom) is besonreeds gedurellde die aanstaande 19~6'n produkte- en groente-besigheld in der goed met visvang; hy yang net 1947 lsoen'n aanvang ge lank sal
so
good
mis
as
wat
Boesmnn
rankJohannesburg begin.
word' met georgani eerde tussellprovang. Hulle kolf goed. Daardie manvinslale wedstryde, 1s nie ultgesluit
ne mag slaan .... nee, mencer die Re- nle. Daar is reeds oolt spralte van 'n
Een van Crozierhuls se huiskomidakteur, nie die bal nie, maar gate
besoek van 'n span uit Australiij, en
teelede van 1945, mej. Ola de Vllliers, in die varslug. Verder lcry hulle certe oordecl nn die geesdrif wat
gaan D.V. die 6de April met mnr.
der 'n verkoue as 'n Jopie en te 001'di be oek van dIe spanne van die
Van Rhyn in dIe huwelik tree. Sy
dee I na hulle karige begrip van die
Amerilta nse
oorlogsk pc verlede
was vir drie jaar 'n huishoudkundeelemcntOl'e beginsels van die spel, jaar gaande genlaal{ het, sal die
student en het verlede jaar haar stusal hulle telling myna insiens net sodies met Bukses voltoo1.
v el wees as wat 'n dronk man met "Wall bies", indien hullc bcsluit om
001' te kom, voor groot skar sopIII
III
•
'n piksteel op 'n trlppens ltan s15rywe. tree.
Saterdagaand, 16 Maart, het die
Ona manne?? Net BOOS die dokter
studente van Berghville weer hulle
hulle ge-order het. Kyk net, manne
janrliltse vrugtefces in Crozierhuis se
soos Piet van Wylt, Boesman Brlnlt,
agterplaas gehou. Studente van albei
Pleter van Wyk, Hoeffie n Petrus
Itoshuise, veral die eel stejaars, het
Vir
van Wylt!!! Ona staal' feite in die ot!
hulle talcnte getoon en dIe gevoIg
meneer die Redakteur. Natuurlilt!!
was 'n suksesvolle verskeidenheidsLEWENSASSURANSIE
Ons moet mos wen.
program.
. Hoos Meyer.
Raadpleeg

* * *
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DIE SPOUTUEDAKTEUR
GESELS .••.

Bofbal Gespeel
In Dae Van
Ou Z.A.R.
Sal Dit 'n E.r plek
Gedurende Somer
In S.A. Inneem?
Bofbal, die' gewildo nasion ale pel
van die Amertkaner , sklet tans wortel oor die lengte en breedte van
su d-Afrlka. Nadat dit p s 50 jaar
gelede vir die eerste keer hier gespeet en skaars 18 jaar gelcde op
g organiseerde grondslag geptaas is,
het dlt gaandcweg dl gun van die
sportpubliek verower.
Krleket, wat 0.1 die jare die ereplek
as somersportsoort Ingeneem het,
loop gevaar om utt hferdle postste
gellg te word.
No. gemcen word, het bofbaI, BOOS
ons dit vandag ken, ult die bekende
"rounders" ontwlkkel. L.g. spel sou
weer ontstaan het ult 'n spel wat
reeds in die veerUende eeu in Brittanje gespe 1 is, naamlik "club ball".
Die vrouens het ook hleraan deelgencem en volgens 'n beskrywlng van
80'n wedstryd het dit nle veel van
bofbal verskil nie.
Dit word egter algeme n as erkcnde felt aanvaar dat die erste
bofbalwedstryd, in die hed ndaagsa
stn van die woord, in 1839 in
'n
klein dorple, Cooper Town,
dlgby
New York, afg speel is. Die AmerIkaner, wat bofbal B onontbeerl1lt
beskou vtr 'n gesonde lewensbestaan,
beskou Cooper Town vandag nog as
'n oort van naslonale monument.
In 1871 is die er te Uga vir beroepspelers gesttg.
Die
belangrikste
en
grootste
lIgaa In Amerlka vandag ia di6 vir
b roep pelers en die amateursp 1 ltry
veral by die publlek maar min aftrek in v rhoudlng met die reusegetalle toe. kouers wat toestroom om
spanne oos dl "St. Loul Cardinals"
of die "Boston Dodgers'" t alen optree.
Blnne 20 janr nadat die cerate Ugaa
in Am~rfka. gestfg was, is ~
spel
ook aan die Rand gespeel. 'n Aantal
Am rikaanse mynwerlcera h t naam·
Uk voor die Anglo-Boer -oorlog in
Johanne8b~rg
wedstrydo
gaspee!,
maar Mowct dit stelllg onder die
Boere ook hier en dB.ar nanhangers
gevind het, was die geesdrif nle van
blywende aa.rd nie.
Eera In )028 het die spel, wat so
af en toe d ul' lede van dIe hemnnnfnga van Amerlkaanse
sk p
In
SUid-Afrlkaanse hawens
eape 1 is,
werklik begin posvnt. .Johannesburg
en Durban het die voortou geneem
en Ka8.pstad en die Skieretland het
in 19~2 gcvolg met die fltfcttng van
die W.P ...Bofbalunle. In 1938 h t Port
Elizabeth en In jaar later Bloemfon.
tein ook met die apet 01' georgntseer.
de grondslag begin.

INTERVARSITY MORE
OP DIE VIERKANT

In

DIE IKEYS LOOP VER VOOR
Stellenbosch het in 1943 laas ' n
hofbalintervarsity gcwen. Met daardie oorwinninq het die Maties ook
vir die eerste keer bofhalkampioene
van die W.P. geword. Die telling
was 6--4.

Sal Matiebattery die Ikeykolwers More
In room Kan Hou en Hul Veldwerk
Kan Verbeter?

INTERVARSITY. UITSLAE TOT
DUSVER
1934: U.K. 13 - U.S. 9.
1935: U.K. 17 - U.S. 2.
1936: U.S. 14 - U.K. 6.
1937: U.K. 9 - U.S. 3.
1938: U.K. 17 - U.S. 8.
1939: U.K. 19 - U.S. 18.
1940: U.K. 12 - U.S. 8.
1941: U.S. 9 - U.K. 5.
1942: U.K. 11 .S. 10.
1943: U.S. 6 - U.K. 4.
1944: U,K. 11 - U.S. 3.
1945: U.K. 13 - U.S. 4.

. Tien jaar gelede het. die Maties vir die eerste keer daarin gcslaag om
die lkeys op die bofbalvierkant te klop, Dit was ter gcleentheid van die
derde .g. "intervarsity" en sedertdien het U.S. nog slegs twee keer daarin
gcslaag om hierdie jaarliksc hotsing te wen. Stcl1enhosch het dus uit twaalf
intervar itles leg drie oorwinnings behaal,
MOre moet Boesman Brink en sy makkers, soos tien jaar gelcdc, weer
twee agtereenvolgende neerlae in die geslg staar. Hulle i vasberade om die
bordjies te verhang, maar die Ikeys beskik oor 'n sterk span wat in arle
afdelings van die spet uitblink. Enlglets kan met intervarsity gebeur. Ole
hoofbotslng begin om 4 n.m. op Rosebank.
Stellenbosch het voorwaar nie In
bate suksesvolle selsocn op bofbalgebied agter die rug nie. Die klub
moes as gevolg van die verlies van
etlike staatmakers op bate jong spelers staatmaak en gevolglilt het hulle
maar slag gevaar in die kompetisies
van die W.P.B.U.
Aan die einde van ve~lede jaar het
ons manne egter getoon dat hulle in
werklikheld 'n betel' span is as wat
dtt voorkom. Hulle het naamlik pragtlge vorm openbaar op 'n utters suksesvolle toer no. Transvaal en Vrystaat, en hoewel bofbal aldaar natuurlik nle, wat standaard betref,
dies lfde peil bereik het as in die
W.P. nie, het dit duldelik geblyk uit
persv rsIae dat die Mattemanne bofbal uit die hoogste rakke g speel het.

SAL PIET VAN WYK DIT
KAN HOUl
AIle geesc1rfftiges hoop vurlglik dat
die Mati s more sal speel soos hulle
in Pretoria n Bloemfontein gedocn
het. Plet v n Wyk, wat weer as gooier sal optr e, het op daardl gemelde
to ,r hom If oortref. Daar Is later
verkl ar dat Plet se gooiwerk met
di
b ste, wat nog d ur 'n Mattegooier opgedis is, vergelylt kan word.
Inc1i~n Piot mOre daardle verlangd vorm kan tcrugvind - hy het dlt
ongelukklg
gedurende die afgelope
paar weke kwytgeraak ..:_ sal die
J] eye op hul pasoppens moet woes.
Die Maties lean, wanneer sake in hut
guns draat, baie goed saamspcel.
Alles sal daarvan afhang of Piet die
'gevaarlilcc Iltcykolwers in. toom sal
kan hou; is dit weI die gevnl, behoort Willem du Toit, Basson, Marais
en Lategan te Borg dat die Matias

..........................

Soveel Lawaai
As Moontlikl

se deel van die telbord nle leeg bly
nIe.
Die Maties se veIdwerk het hulle
cgter verlede week skandelik in die
steek gelaat. Dit is jare sedert 'n
Matle-bofbalspan so 'n powere vertoning gelewer het en tensy daar 'n
groot verbetering plaasvind, sal Al
Smith en By manne die Matieverdediging ann flenters skeur.
Die Ikeys het 'n gooier wat redelik good behoort te vaal', hulle veldwerk is onverbeterlilt en hulle kolf
alrnal met mening. Manne soos Fanie
van der Spuy, Taylor en Lamb slaan
sommer makllk 'n boflopie en as hulle
eel'S op eersterus leom, meet die veldworkers wakker loop.
Dit skyn dUB as of alles van die
doeltrcffendheld, waarmee dIe Mattebattery sal werk, gaan afhang. In
Boesman Brink agter die tuisplaat
beskik die Mattes oor 'n troefkaart
soos min, en as Piet van Wyk net
kan sorg dat dardie bal in Boesman
so hande beland, salons manne nie
beskaamd tcrugkecr nle,
tic

tic

Op die pawiljoen sal daar mOre, by
die bofbalintervarsity op Rosebank
ook 'n hewlge stryd woed. Vanjaar
is die Maties vasberade om 'n beter
v rtoning, wat die sang en ondersteuning van hul bofhclde aanbetref
te gee en no. verwag word sal 'n
groot aantal geesdriftiges more-oggend die stad van die Ikeys binneval.
MOr,c-oggend hou die Kaapstndse
studente ook weer hul jnarlikse hospitaaljool. Die optog gaan demo die
hoofstrate van die stad en die vlotte
kom dan net vo or die aanvang van
die hoofwedstryd op Rosebank op die
veld, terwyt die Ikeys Borg vir 'n
geestige tussenspel.

So AI Om Die

Vierkant

...

Die cerate pan is BOOS volg saamgestcI:Boesman Brink: vanqer en kaptein
Piet van Wyk: gooier
Johan Ba on: 1 e rUB
Jaap Wilkens: 2e rus
Tjol Lateqam kortby
Johan Haupt: 3e ru
Davy Marais: reqterveld
Willem ell! Toit, middelveld
HDoc" van Rooycn: linkerveId.
Wat (link KOOB Mcyer van ons
Intervarsity.kanse7
Kyk hIs. 5 - ook vir ander Sportherigtc.

Die grootste telling, wat ot dusvel' in 'n bofbalwedstryd in SuidAfrika behaal is, was die in 'n wedstryd tussen Seepunt A en Ltesbeekpark A in 1933. Ecrsgenoemde span
het met 48 Ioples teen 4 gewen.

•

Die eerste bofbalwedstryd in SuidAfrika teen 'n oorsese span het gedurende November 1932 plansgevind toe
Cumorah, een van die oudste Kaapstadse Idubs, teen 'n span van die
.Japanse slcip, dIe Rabia Maru, gespeel het. Die "besoelters" het 11-7
gewen.
As jy tot aan "jou nek in warm
water Is, maak dan • oos 'n ketel en
Bing.

Reen! Winter Is Bier

* * *

Pasop vir 'n halwe waarheld' jy
mag die verkeerde helite beetM! I

Kom Beslgtlg Ons:
Warm- en Reenjast , S rpe, Truie. Leerhandskoene, Oorskoene en Sambrele.

MATIE· PORTMANNE

Skoenhersteldiens
•

Billlle

Wlnlersportbenodigdhede is nou ter
hand. Koop flout Vool't.'Rde bcperk.

•
•
•
•

Daar kan eqter met 1,eHighcid vcr ..
kJaar word dat die speZ n~ren8 ander8
80veel 8uk8e8 ge'had Ilet a8 11)at in
dte W.P. (lie om""Z Wa.9 nfo. Die u.iterlt
gC87c1kte kltmaatllomstandi[J7uule
DCdur nde dl 80mcr het na.tmtrllk baic
hierm.ec to doen ..• aan die andcr kant
moet cr'ken word dat die gee8drif
'l'an In 8 ker~ aantal mannr., 80wel
a~ die feit nat (lie spcl reeds 1,roeg
op beido Suidellke Unfver~iteite po,,-

(Vervolg op bIs.

...........................
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VOETBALSTBWELS
MATIBJERSIES
WIT VOETBALBROEKIES
LANG VOETBALKOUSE
(Vel' keie Kleure)
MANS EN DAMES
HOKKIESTOKKE
HOKKIEBALLE
.
NETBALLE,
ENS., ENS.

Gebrs. De Wet (Edrns.) Bpk.
FOOD

20

-

STELLENBOSCH

-

Posbu821

lewer
VICTORIA·SKOENWERKE
(EDMS.) BEPERR

aile Skoene terug
• MASJlENIJERSTEI~WEnK
• UJTIIALER-MATEIUAAI~
• VASGESTEUlE PRYSE
Ontvang depOt:

Dorpstraat
(Langs Vertaal-Buro)

