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POGIN OM A.S.B. TE STIG TREF 
STELLENBOSCHIN WINTERSLAAP 
Klein Monstervergadering Getuig 

Flou Belangstelling 
. Die jongsta monstervergadering wat op Dinsdagnand, 6 deser 
In die O.S.V.-saal gehou is, is weereens gekenmerk deur die skreeu. 
ende gebrek aan belangstlling aan die kant van die studentegemeen 
skap in sake wat. vir die heil van die Universiteit van die grootste helang is. , 

Daar word ullerwrf gevool dat Sll'Il(lll1Wk<'h 'n utoombom llotlig 
hot om die massa Hit. sy wintpl'slanp VHn af'sydigl' t.l'unk-my-nh'-flgtig 
h id wakkor Ie skud! or is di(l' ou l\lHtiegees van ~el f'stcmdig'(1 onder 
sock ell dinkc, Villi stryd ('11 protcs, .iougvuur ('11 idea J isme, reeds dood 
en bograwo soos somm igo mouse wil heweer? 

Van 

. Nadat 'n vorige monstervergade 
ring misluk het omdat die kworum 
van 100 studente nie gevind kon 
~ord nie, is die saak herstigting van 
n tak van die A.S.B. Dinsdagaand 
voor 'n geringe honderdtal studente 
te berde gebring. 
Mnr. Bun Booyens bet namens die 

'V.S.R. die woord gevoer en verdui 
delik wat die ornvang, doel en strewe 
\Ian die A.S.B. is. Onder meer sal 
die vereniging hom beywer Om aIle 
blanke studente met chrtsrelike in 
alag in een groot organisasie saam 
~ bring, om sodoende vriendskap 
hke betrekkinge tussen individue, 
troepe 'en universiteite te bevorder 
ttl die student 'n geleentbeid to"bied 
om sy stem te laat geld ten opsigte 
"an landsvraagstukke ens., binne die 
troot organisasie. 
",_'Nadat die voorsittor die saak 'vir 
VflSp,reking oopgestel het, bet V'eT 
~kel~e persona met Itul menings voor ~ 

die dCllg gekom, Deer is enersyds 
gewys op die behoei te esn so 'n 
orgsuisesie, op sy moontI.ikhed'e om 
studll'nte-toere te reel, om beter ge 
sindhede tussen die verskilJ,ende be 
votkiniselemente te bewerkstellig en 
so meer, Andelrsyds is met ew,e vu 
rige oortuigiaig eengev oer Idat die 
behoefte. aan A.S.B., die voorcpge: 
sette 've.reiste vir .stigting, tans op 
Stellenbosch nie besteun nie, dat 
Keen student ooit in hierdie land ob 
jektief teenoor belangrike vraa'K 
stukke kan steen nie ; dat Stollen 
bosch reeds 'n '{!,~TOot aanta! aiuttige 
v erenigings bet wlat kwyn en dat die 
tyl1 vir so'n beweging nog nie ryp 
is nie. 

Uiteindelik het die vergadering be 
sluit om die saak op 'n volgende mon .. 
stcrvergstervergadering wanneer die 
konstitusie voorgelees sal word, af 
te handel. 

U.K.-REDENAARS BESOEK STELLENBOSCH 
'n Iewendige bespreldng vanuit die 
vloer. Die standpunt gestel del~r U.K. 
het gowen met 'n meerdcrheld van 
tien stemme, ~ 
Gedurende die verrigtinge het ook 

Jpgetree mnr, Eug. Pretorius, wat 'n 
vloolsolo gel ewer net - begelel deur 
mej, Elma de Villiers. Later .het 
mnr. Walter Roux, begelci deur mnr. 
Chris Botha (klavier) en mnr. Pre 
torius (vtccl-obltgato) , 'n sangsolo 
gelewer. Weens die ho" gehalte van 
albei nommers, het hulte groot byval 
gevind. . t 

'n Genotvolle aand is nfgeslUlt me 
koffie in die Uitapan. 
Mnr. Bertie Heyns hot as voorsittcr 

en mej. Dora Louw as sekretaressc 
. I theid nange- opgetree by dIe ge een , 

sien mnre. Hendrik van Rooycn c~ 
Piet DeJport nie aanwesig kon wee 
nle. 

"Student" Behou 
Die Lewe 

I ntervarsity 
Teen U.P. 

24 Augustus: 
Gaan Ons Sing? 

LET WE.L 
Op Dinsdagaand se monsterverga 

dering het mnr. B. Booyens verslag 
gedoen met betrekking tot die he 
vindinge van die komitee van die 
V.S.R., wat belas was met die on 
der sock na die moontlikheid om 
"Die Ste11enboscQse Student", "Wer 
dan en "Die Matic" tot een week 
likse studenteblad te amalgameer. 

Die spreker het met 10£' g tuig 
van die simpatieke en onbevooroor 
dee Ide wyse waarop beide "Werdau 
en "Die Matie" die onderhan.delings 
deurgevoer het. Die eerste beswaar 
teen die poging het egter van ,.Die 
Matic" gekom en weI vanwee gesigs 
punte wat vir hom na 'n deurtasten 
de ondersoek aan die lig getree het. 
Vervolgens het "Werda" nie sy wcg 
oopgesien om sy identiteit prys te 
gee nie en die onderhande1inge het 
doodg eloop, 

" J) j e 1\1 a t. i o " sal op Vl'y(lng, 1 "I 
Augustus, versl yn en daarna vir die 
res vall hler,lio semester ell (I veerflen 
<In, d.w.s. op VI'ydno wnnnCf~r 
"Wel'(l "Ilic 'orsl yn nle, 

B eide rnnr . Bpoy n en R Mohr 
het 'n aller-dringende beroep op .die 
tudenteg ledere ged en om "Die 
Student", waar dit die wens van die 
ander blaare en di tudentegemeen 
skap is d t dit behoort voort te be 
staan, in die eer v n sy tradisie, be .. 
ter te ondersteun as in die jongst .. 
verlede die geval was. 

ONS HEET GROOT DIGTER 
WELKOM! 

A. ROLAND HOLST TANS OP 
BESOEK IN SUID·AFRIKA 
Suid-Afrika het 'n groot eer en voorreg te beurt geval J 

Satevdag' bet A. Roland-Holst, een van Nederland se grootste digter 
persoonlikhede, van die "Or.a.njefontcin" in die Kaap nan wal gestapo 
As studcntegemeenskap wil ons hom bcsonder wclkom heet. 

verskillende unlveraltelte sal iee. 
Vanaf September tot Oktober a n 
die uideHkes en daarna vertrek hy 
dan na die Vl'ysta t en Tran v al. 

(U, a student, k n gerus in die 
tussentyd kenni Ina k met enkele 
van y digbundels - hulle is aImAI 
in die Carn giebibliote k - ook die 
2 gedigte wat in pamfJetvorm gedu .. 
rende die tweede wereldoorlog in die 

. geheim gepubliseer is). 

Op Vcydagaand, 2 Augustus, is 
~'al' weer gesldedenls gemaak In die 
OoPbaan van (lie Debatsverenlglng - 
~Ie lkeys het hulle kragte kom meet 
11 'n Jnterdebat met ons oor die 011- 
CierWel'J): "Ons moet ons nie onder 
Wel'p aan die tirannle vall konvensle 
ilia." Nadat hulle onthaaI is (1) 'n 
~Ilee in die "Ultspnll" het die gesel 
,,~Q.p bulle na dle Hulshoudknnde-saal 
"'treer. 
l\tnr. Silberbaum het ingelei en 

trniversitcit Kaapstad se standpunt 
:oortreflik verdedig. Hy is onder 
Ilteun deur mnr, Fagan. Bulle net 
lUle toesprake in Afrikaans gelewer. 

fa Mnr. Pieter de Kock, tecnstand.er, 
II ondersteun deur me]. Marlon 
\' 1'0Wn. Hulle het hulle goed gekwyt an hUlle took in Engels. 
I .A.a secundi vir Kaapstad en Stel 
~nboSCh het mnre. Ogelthorpe en 
Il<llllan onderskeidelik opgetree, na 

~):- 

Besoek DIE UITSPA/V ati ia die bediening beleefd en flink, 
Waar die atmosfefe,r rkuOpp"ie koffi. e tot 'n volledige maaltyd d" se vana n · dk Ie spy - .maakvol aantrekhk en go oop • • 

DIE UITSPAN is 'n besoek werd! 

Hy is in 1888 in Nederland ge 
bore en word beskou as die grootste 
digter van wat in die poeste genoem 
word "die groep van die 2e gene .. 
rasie," - d.w .. tussen di Tagtiger 
beweging en die vol'ige wereldcor 
log. Van die ontstaan en nard van 
sy poe ie al by 'n later g leentheid 
vollediger me gedeel word. Wie nog 
nie met sy werke kennis gemaak 
het nie, het homself 'n onreg aan 
gedoen en veel gemis, 
Roland-Holst is voornemens om 

tot aan die einde van Aprilmaand 
aanstaande jaar hier te vertoef. In 
hierdie tyd sal .claar geleentheid wees 
om hom persoonlik te hoor - en 
as u gelukkig is, te leer ken - 
aangesien hy 'n reek Ie ings hier aan 

Tydens die oorlog was by ver .. 
plig om maandel nk onder die Jfond 
in kuilings te bly (soos talle van 
sy landgenote) - ons wil die hoop 
uitspreek, det die sonnige Suid-Afri .. 
ka ryklik sal vergoed vir wat hy in 
die oorlog j r moes v rduur I 
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DIE EIKE KAFE 
p noon Ilk. te 1& .. u 

(Mnr. n M v. van Zyl) 
SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE El'ES ALLE URE I 

In ruil vir u gewa rdeerde 
onder teunin waarbor on u 
DIE BES'l'E DJE'NSTE 

c- 

ONDERSTEUN 
DIE ATJOMBEKENDE FIRMA 

Vir 
LEWF.NSASSURANSIE 

I and e g 
S. MALHEUBE 

Ko.ut<)or: Blrdstraat 18, Foon 486. 
Ifui : nc wn I traat. FOOD 222. 

Maties ! 
Die 

Victori a Kate 
Vir 

* * * 
V rs Vrugt. 
Sm aklik • L kk rs 
Vri nd lik di ning 
M r. MALlER 

Onthou 
Di Biljart Salon 

le laza 
Foon 0013 

TAHZ N AND TIl ~ 
AMAZON~ 

ITOo I Y WFJfS lJI ... LER 
SA1'ERDAG, 20 JUUF.4 
A nd om 8 uur n.m. 

\ ;Matinee om S uur n.m. 

WELKOM MATIES! 
rohe 
1 u 
hede. 
net di 
,11 fdru 
m Npgati 
fl v ring. 
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DIJ 

STELLENBOSCH 
APTEEK 

(N. c. Hough) 
Au(l,.jnga frant 

DOS I 
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Gedagtes oor Ons T aal 
,,0 moedertaal, o soetste taal, jou bet ek Ilef bo alles." 

"liln daar, in die diepte en in die donker, in die hart van die aarde, 
daar slaap TaB en Aristo en SonUe. 

As ons maar Wis waar om hulle te gaan soek t 
Want slapende wag hulle na ons om hulle to roep." 

Hterdlo woorde, 'n diepe versugting.: die openbaring van 'n heimwee 
na die onbereikbare, die immer-ontwykende, staan gcdruk op die slotbladsy 
van 'n mooi kinderbo kie . "Die Krtsmlsktnders" van ons gelieCde volk 
skrywer, wylc C. J. Langenhoven. Die drie kinder's wat deur 'n afgunstige 
gees, Die KOlling van die Duisternis diep onder in 'n gttswart-donker kerker 
gevange g hou word, was vir Langenhoven die sinnebeelde van die inge 
kerkerde Afrikaanse sleilderkuns, letterkundo en musiek, wat tevergeefs 
na bcvryding en vertosstng smag .... 

Kon Langenhoven maar vandag nog gelewc het! Hoe sou hy saam 
met 11 en my gejuig het 001' di wonders van ons jong kuns l Want sy 
stoutste drome het bewaarheld geword: Ons mustek sluimer nie meer nie, 
die ontluiking h t gekom: die wereld necm reeds kennis van die eerste 
notsels in ons musiektutn. Ons skilderkuns het v rder ontwikkel - reeds 
hot (lie blou van ons hemel, die majesteit van ons berge, die ensaamheid 
van ons vlaktes en die weelde van ens Ientes 'n verheerllkte vergestalttng 
op die sktlderdoek ondergaan, 

En OIlS Jetterkundet Is daar nog 'n voik wat in 'n korter tyd soveel 
skoons en groots in sy taal geskep het .... 't 

Nee, ons rken met vreugde: die kinders wat die geheime van ons 
kuns mo S openbaar, slaap nte meer nic; Langenhoven se versugting het 
'n juigkreet gword! 

En u, geagte, atudenteteser, het u uself al oolt rekenskap gegee van 
u verpllgting teenoor u etegoedere, u musiek, u kunste, u taal? Vodr 
alles, II taal ? U is 'n student en u geniet die voorreg om self uit die 
bron ne van die kennis, die skoonheid ell die waarheid te skep. Doen u 
dlt ten opsigte van u taal r 

" • k ken genoeg A rlkaans om my' hehoorllk uit te druk," sal u se. 

Ja, maar is u genoeg, nou werkJik genoeg? 

"Ek studeer in die wetenskappe en stel nie berang in tale nle!" 

Go ct, maar weet U nte dat die taalwetenskap, en veral u eie taat 
wetenskap, die eerste en vernaamste van alle wetenskappe is nie? 

"Ele lees so af 11 toe 'n Atrtkaanse boek, maar dlt bevredig my nie l" 

H.eg ook. Mar is u !lOU W 1 lclik oortuig dat u liJ die b ste Afrikaa.se 
w rke al gel as h t'! Ken u Lang nhoven se werke, Het u hom dwarsdeur 
g lo s'! Om maar een te neem? - 

"Elc dink eli taalm n e het teen dl tyd al all S om trent Afrlkaans 
uitgevin en ges~ wat daar tc wete 1s," voer u verd I' aan .... 

Dan b gryp u nog niks van die di pe, g kompllseerdc, raaiselagtlge, 
Vel blllffell strulctuur van Afrikaans nte .... En dan sal U ook nle weet 
dot aIles wat d ar 001' Afrikaans ges~ is, more deur 'n nuwe ontdekking 
deurgeh al kan word nie: dat ons navorsing met betrekklng tot die ont 
staan en wese van Afrikaans nog maar heel in die beginstadium rondtas 
in 'n dootnoof van g heime en probleme en raaisels .... 

In die groat wereld daarbuite hot eerllke taalnavoraers b wertngs 
neerg I· en stelllngs gcmaak 001' tale, wat deur die wereld aanvaar word 
.... Maar die mense ken 111 Afrikaans nie. ~Jn sodra hulle Afrilmans Ie ,n, 
stort baie van die groot tcor! B magt _loos in dute .... 

Nee, ons t al is on bly 'n woncterw rit. 

Wecs (iun spaarsaam met \l oorctele, u stellinge, U opinics .... 

I!1n wees versigtig hoe u u taal besig, jalocrs-noukeurig in u woord 
k usc en jlitdrukkingswyse. U han tee}' 'n produ1c, aan die skepplllg waar 
van u geen dcel gehad h t nie, maar wat d ur U onverskillige toedoen 
veronreg, vCl'ontreinlg, vcrneder k n word tot die gebrabbel van 'n wit 
barb r} 

i-s. Neder/andse 
Studente-Nood 

Leningsfonds 
Die Redakteur, 
"Die Matie.'" 

Waarde Heer, 
Die plaaslike reelingskomitee wat 

die veldtog ten behoewe van die 
N ederlandse Studente-N oodten Iglngs 
fonds georganiseer het, wil hierrnee 
bekend maak dat die totale bedras 
wat deur Stellenbosch ingesamel is, 
£273-9-2 beloop. 

Ons wil ons dank uitspreek teen 
oor almal wat die veldtog ondersteun 
het, veral die pub!' ek en die burge 
meester mnr. Kr ige In hierdie ver 
band wil ons, ons rektor, dr. wn 
cocks bedank. Sender sy steun son 
die veldtog nie so geslaagd gewees 
het nie. 
Dankie v:r plasing. 

w. E. COOPER, 
(Veers! tter ,Reelingskomitee). 

Dagbreek. 
6 Augustus 1946, 

"Die Matie" 
Vier Fees 

Puik Oinee In 
Dagbreek 

By die nadering van die vyfde 
verjaardag van "Die Ma"ie" is al 
lerwee g'e'Vloel dat die heuglike ~'e 
beurtenis nie ongesiens verby mag' 
gaan nie. Gevolglik het die Direk 
sie van "Die Matie" op die bUn}< 
idee gekom om nan die RedakSie 
en medewerkers, enige onderstew 
ners en belangstellends s 'n dincB 
aan te bied, wat verLde Vrydn"g'r 
aa d in D~breek plaasg'evind 
bet. 

As gasheer en -vrou het opgetree 
mnr. W. H. clu Toit, besturende 
direkteur van Pro-Ecclesia en dire1c' 
teur van "Die Marie" en mev. dr. 
W. A. J oubert, bygestaan deur die 
Redakteur van "Die Matie" mnr 
Gerhard Roux en·m j. Theonie Pau\\' 
Mnr. S. P. Botha het a serern?' 
nierneester opgetr e. 
In die groot eetsaal van Dagbre~: 

het mnr. J. W. Bonthuys gesO,' 
vir 'n puik dince en onder die rUlrrt 
70 gast et daar 'n hartlike, vro1ilct 
feesstemming geheers. 
O.a. het aan die dineetaf I aan~e' 

sit die ander Ie.de van die Direksl~ 
t.w. adv. J. d Vos, adv. J. Hanrt 
dr. J. A. Wiid, dr. W. A. Joube 

(Vervolg op bl, 4 kol. 2) 

Verskoning I 
Die hoofr dakteur van "Die )1115 

tie" w ns die aandag van sy lesef, 
beleefdelik te vestig op die feit eV; 
mej. Elsine Potgi ter in die portre: 
van die redaksie onvermeld weggt 
laat is. . 

On is jammer oar die glieps, me' 
Potgieter I - G.R. 

Verlof Aan Lede 
Van Redaksie 

Mej. Bonnie Eng 1 en mnr. MO;; 
kel van Tonder sal vanwee dru~ e 
sosiale hedrywighede . vir ~, 
eersvol ende maand hul werksall~. 
h de op Die Matie-redaksie st tlW 
Ons wen hull voo lopi all aU 

s m t hul onc1erneminge toe. 
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Die bIad "Wapens]wu", wat hier op Stellenbosch uitge.~·ee 
word. het reeds 'n lang en kleurryke geskiedenls agter die rug. 
In April 1946 is die blad in sy studcnte te oorbruu, Alhei 

huidige gedaante, n1. as die enigste gruepe het begin insien dat 
Afrikaanse nUllslydsTcri1 aan die daar ~'cen werklil e verskil In 
publiek bekend gestel: en scdertdlen hul sienswvses omtrent voll s- 
is vanutt aIle oorde en kringe in I iangeieenthede was nile: d,it 
ons lund met groot waardertng on was' hoojrstens 'n ~'eval van 
lot deur lesors daarvan gepraat en aparta woordaebruik, hv. die 
geskryf, veral om rede daarvan dat voorlierde van die noordelikes 
dit -dnarna strewe om op polltlelce, om van "Boerevolk", .,B{lI'. ... re- 
maatskaplike en ekonomiese gebied, kultuur", ens, te uraat, tleen- 
maar ook wat al die terrelne van OOr die Bolandss gebruil{ van 
ons voIksIewe en -struktuur bctref, "Afrikaner" in die verband. 
die uttstaande nuus van die week 
in 'n samevattende en gekomrnenta 
rieerde vorm, asook op 'n nie-sck 
sionallstiese wyse, aan alle elemente 
van ons Suid-Afrikaanse bevolking 
wat voortdurend op die hoogte van 
sake wil bIy, to bied. 

In die 13 jare wat hierd'e 
Iongste ontwild{eling'stadi~um 
vooraf'gaan, het "Wapenskou' a;.:; 
amptelike orgaan van die A.N .S •• 
'0 betreklik veelbewoe kropbaan 
gehad, 

Toe die A.N.S. in Hll1 gestig is, 
het die bchoerte a~n 'n blad hom 
self spoedig voorgedoen, veral m t 
die oog op idee-wisscli ng tusscn die 
studente van die veraklllende uni 
vcrsltette, wat so ver van mekaar 
gelee is. 

Vanuit die staanspoor 11 t Waprn 
eko« 'n bale beslfste boodskap aan 
die Afrikaanso studento-puhllek ge 
bring. Veral is trnff'end die wyse 
waarop ons vclksgeskledenis en ver 
a! ons volksheldc by hernuwing deur 
die A.N.S. in hierdic blad op die 
voorgrond gestel is. In die verband 
rnoet in gedagte gehou word dat 
onder die N.U.S.A.S.-bcwind die stu 
dercnde Airilca.ncr langsamerhand 
aan allerlel liberalistiese voorstelllngs 
t.v.m. ons volksgeskt denls ns. go 
woond gemaak is, en hiert.een het 
Wapen.skou in ocrsot !lC1c01n. So is 
b.v. duidelik aangetoon dat die Afri 
kaner 'n eie I wens- n weretdueskou 
tng - gegrond op sy volksaard en 
-verlede het, en dat hy nle m b.t. 
kwessies soos kleurbeleid enige kom 
promis t.o.v. die Paul Kruger- en 
Voortrekker-beginsels sou duld nle, 

Ook he;~ ,,'Vapenslwu" daar 
in geslaaA' om die .,Idoof" tus 
sen dj,e nonrdelike en suidelil{e 

Bedert die grootse Ossewatrek van 
1938 moes die blad noodwendlg min 
del' akademics word, en ook aktuele 
staatkundlgo kwessies in sy kolomme 
bespreek. Hier het dit hoofsaaklik 
gegaan om 'n ulteensettlng en toellg 
ting van die begrip "vollwheweging", 
hoewcl die idee van 'n Afl'il{uflnse 
volksbewegtng in werklikheld bloat 
'n uitvIocisel uit die A.N.S.-strewe 
vanaf 1933, toe die beweging die 
stryd teen 'die liberulisme aangeknoop 
het, was. 

Onder diegene wat sedert die 
eerste jare aan Wapcn.s]cou se op 
bou meegehelp het, kan die volgende 
genoem word: Prof, N. Dlederlcks, 
mnr, D. W. n, Hertzog, prof. C. S. 
Cronje, mnre. D. G. Malan, P. C. 
Coetzeo, J. H. Coetzee en F'l'itz Steyn, 
di. D. C. S. van del' Morwe n.J. 
Postma, mnre, N. J. de \V. Pan c 
grouw en J. W. Haak, prof. n. I. C. 
van Eeden, dr. P. A. 'I'heron, 111nr. 
H. van del' Pocl, dr. D. <1. Franzacn, 
mnre, W. A. Joubert, J. r.. Sa'dio, 
W. R. Laubscher, en nog heelwat 
ander. Van hierdte persone verdi n 
egter besondere verrnelding I nr. 
Laubscher en prof. ""ronje, 1 mr. P. 
C. Coetzee, dr. F'ranzsen vanw C eli 
geweldig moollfke red .ksfonele w rk 
wat hulle met die grootste h kwaam 
held verrig hot. 

S dert .1914 is lVa,1JCl1Slw1t, in op 
drag van die A.N.S.-lwr g s v. n 
11.143, d ur 'n private maatskappy ult 
gegoe. Volgens dtrekste-b sluit is 
daar vanja r daartoe oOl'gogaan om 
die blao nle meer kwartaa lllka te 
Iaat verskyn nie, maar w eldik8. 
Tegclyk het die blad nou, soos r cds 
aangedui, 'n nuwe rigttng in die Afri 
kaanse jo-rrnallst lek ingc .. laan. 

PERSONEhL ONT AAL BY 
PRO ECC~E IA 

"Die Matie" Bctuig Sy. Dank 
VrydagJ11iddag i<; ,die person eel 

\ran dje Pro Ecc.1e ia- Drukkery 'n 
"natsteen" d ur "Die Matie" aan 
ebied. Hierdie was die eersle 
Oortgelyke funk ie in die pers se 
nuwe gebou in Birdstraat. 
Sprekers het die per oneel lof toe 

gesw~ai vir die bekwame wyse waar- 
0p daar by die ou gebou onder moei 
like omstandighed gewerk is. 

Mnr. Van Ryswyk, vader van die 
"kapel't, het op gepast wy~e gea~t,: 
woord en 'n heildronk op "DI MatJe 
inge"tel. O.a. is mnr. W. H. du 
Toit (besturende direkteur), mnr. J. 
A. Smith, A.K.G. van die O.B., mnre. 
Bennie Marai en Luther Detport 
cn dr. W. A. Joubert ook onder di 
aanwesiges opgemerk. 

Boodskap Van Eerste 
Redakteur Van 
"Die Matie," 

Onderstaande hoodskap Ledoel vir 
die f esvicring van Die Matic op 
Vrydag ].1., is ong lukkig te lant 
ontvang . m by die tunksie voorge 
lees te word; derhalwe word dit 
hier g!'rf -as. 
Die Saarnroeper, 
"Die Matie"-feeskomite, 1946, 
Stellenbosch. 

Waarde Reer, 
Waar dit vir my onmoontlik is om 

eerskorn nde Vrydagaand aarn met 
die wye vriendekring van Die. Matie 
die vyfjarige bestaan van ons blad 
te vier, versoek ek u hierrnee be 
leefd om aan die redaksie, die A.N .S. 
tak en alle medewerkers wat sa am' 
vergader, my hartelikste 'gelukwen 
sing oor te dra. In die gees sal OIlS 
by die gele ntheid weI alma1 bai ge 
lukkig saam verkeer, want a1 is die 
totstandkoming van 'n studenteblt d 
as sodanig geen groot g ebeurtenis 
nic, het die besondere karakter wat 
ons alma! saarn ..vir Die M «tie kon 
skep, en di~ harde stryd vir sy ge 
dagte en sy eie lewe, duursarne ban 
de van vriendskap gevorm. En OJ) 
so 'n aand het 'n mens weI rede om 
nie net by die geskiedenis van die ' 
blad self stil te staan nie, maar om 
ook weer die tallose meer persoon 
like ervaringe wat vir elk van ons 
met die werk gepaard 'gegaan het, 
in die herinnering te bring. Des te 
meer van 'n tel curs telling is dit vir 
my dat ek nie saam met u die fees 
dinee kan bywoon nie. 

......... . ... 
KOM PEEL 

SA M!! 
Lewensv,reugd wek Lowenskregl 

u.s. Volkspele elke Vryda,gaand 7.30 
t e Coetzenburg-Gimnastieksaal. AI 
mal welkom, BrJ~l1g bckertjies seem, 
lioerlikte vars, warm koff.ie. 

o 

BLADSY DRIE 

So pa Ollt"lm.g: 

SALONGEWERE 
Ka/.22 

WINDBUKSE 
No.1 

HAELPATRONE 
Kal 12. No.4, 6,8. 

WINDBUl s·} )l1~£VrJII~S 
N . 1 ell 2. 

T en di maand 

•• 
ei ondervinding w t k dat 

'n redaksie van Die Matie alleen in 
sy werk kan volhard as hy dies lfde 
gulhartige onderst unit g geni t wat 
ons in die moeilikste tye ontvang 
het van die dosente en ander vriend 
wat altyd jonk van hart bly. Mag 
hierdie gees van eenheid alle "M _ 
tie"-geJedere Vrydagaand opnuut so 
b siel dat on. blad in die toekoms 
kan wees wat hy tot dusver was! 

Lank lewe Die Matie! S evier hy 
in nasi diens I 

Hoo a'gtenc1, 
W. A. JOUBENT, Jnr. 

P.U.K., Potch f troom. 
30 Julie 1946. 

"'" DIE STUDENTE-AFNEl'llllJR 

Darclays Bankgif>hou 
ANI>RINGASTRAAT 

r rwag ms 
AUTOMATIE .E PISTOJ~I~ 

I AI.. 6.85 en "1.611 

R. MULLER 
PJciust.raat. tellenbo elt 

Gostig' 1850 

Foon 24 

APTEJ{ :.In 

JOERNING 
EN SEUN 
(EIENS.) l1PI., 

110 I van 
Bird- en Pleinstraat, 
STEI l.ENBOS II 

E. M R~ II se 

PAA IJ 
TOOMWA SERY 

tot u di ns vir 
• WAS 
• nnOOGSJ{OONMA K 
• IUJI!JUR 

Agent : 
DE WET BROER, tell nho cl 

STIlJU. cxnoson. 

STUDENTE, 
dit i Neth ;d wal tel 

G brulk dJe 
" PRIN 

II I~ N n R I I{ S Z 
die Iagter, pesiali eer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAA lVLEISA ANDE. 
St II !lbo.c'h. 

9/ . 

In 
V RSKAF DEUR 

DIE C.S V. BOEKHANDBL 
PLEINSTRAAT, STELLENBOSCH 

ook Sprin bok Sigarette 



BLADS mR 

Navorsing 01' 
Taalgebied 

Aantre/dike Vooruit- 
5igte Vir Tao/ 

Studente 
Volgens stimesprekings van die 

Sontrele Teslmonumentekomitec 
met die !t'.A .Kc-hoaibestuur, blyk 
di« oat deer 'n wydlopige poling 
'ersda~s eengewend sal word m.b.t, 
die navorsing en v ersemeling van 
taalgoedere wat tot dusv er verwaar 
laos is: dit sotloende aan dio ver 
getelheid te omtruk en vir ons volk 
t.e bewaer. 

,.Ons ken nie ons woordeskat nie." 
Dit is die een groot gedagte wat by 
ike Afrikaansspr kende opkom as 

hy dit kielik in sy kop kry om vir 
sy famiJie daar in die ond rveld te 
gaan kuier of as die wysneusige stu 
dent op Oom se plaas aanland en 
lui ter na die boerdery-Iewe, 

Om hlerdie leemte te vul, moet 
daar 'n Taalstudi fonds in die lewe 
eroep word wat die volgende be 

oog: Om taalkundiges wat hoof 
sanklik sal bestaan uit taalge.1eerdes 
en taalstudente aan ons universit ite 
die land in te stuur en dit te £ynkam 
op jag na al eli ou se-goedere,. En 
ve d r, indi n dit moontlik is, ook 
'n aantt 1 navorsers na die buiteland 
(veral die Nederlande) te stuur om 
sodoende die erfgoed re uit Neder- 
land op t poor. 
Na a. nleiding van hierdie gedagte 

het taalkundiges hulle uitgespreek en 
o.a, a n die hand ecloen d t aange- 
i n dit binnekort vyf-en-sew ntig 
j ar at wees dat die G .R.A. gestig 
is, all ou stukke in verband daarrn e 
vcr arne] moet word. Verder is daar 
op ewys dat nie alIeen die taal nie, 
maar ook navorsing van die volks 
kultuur moet eskied. 
Vir die taalstudent n tewens al 

mal wat die Afrikaanse taal Ii : het, 
is daar aantreklike vooruit igte, 
want dlt is moontlik oat die Taal 
kundi es en Taalstudente van Stet 
lenbo ch 'n 1 idende a nd 1 mag 
n em in hierdie groot taak. 

Ons wil dan ook die 1 iers van 
hlerdie onderneming aIle . ukses toe 
wens en die hoop uitapreek dat hier 
di uiters b langrike werk ingang 

, al vind by elke n wat Afrikaans as 
sy moed r aal beskou, want dit ver 
ei. die daadwer klike st un van ens 
·almal. 

c.s. v, SAME.L 
£400 IN 

Di aanvang van die tweede serne - 
'te word altyd ekenmerk e n Vc: 11 

die b ig t v n di C.S.V. Hulle is 
trou ns die hele [aar bale b sig. Ell e 
s mest r h t y ei b sondere be 
drywighede. 
Die jaar word be in met 'n kon 

feren ie aan die Strand, dan volg 
die Eerstejaarsuitstappie n die 
trand, die sp iale dienste, inskry 

wings en., o,dat teen dk derde w k 
Je in word met vergad rin en By- 
belkringe wat voortg it wor 1 tot 
{ i inde v n eli jac r. 
Die be in van hi rdie kwartaal . 

die i rIi ba r hou. Dis die 
leentheid wa r (i root tc span- 

o 
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gees en samewerking openbaar word 
- veral as daar soveel struikelblok 
ke in die weg ele word as wat van 
jaar ondervind is. Daar was gecn 
vooruitsig om gebak aan te bied nie 
en alle artikels is skaars. Nietemin 
het die Iede s6 'n ywer aan die dag 
gelS dat die ander afdelinge, so os 
handwerk, sykraampies, groente en 
lekkergoed die agterstand maklik 
ingehaal hct en die stoutste v rwag 
tinge oortref het. Aan onse Koning 
al die e r en dank! 

Die bruto opbrings was plus minus 
£428 met 'n netto van £392-1-4. 

Dr. Mulle:r het om halftien die 
oggend (Satendag, 27 Julie) die ver 
rig-tinge met ,'n inspirerende paar 
woorde geopen. Op een da;; na was 
dit presies SO jaar gelcde dat die 
cerste C.S. V.-tak in S.A. bier op 
Stellenbosch g.f'stig is. 

Dr. Muller het die grootse roe 
ping van (lie C.S.V. in kort geskets 
en aangetoon hoe die Vereniging as 
'n skekel in hierdie tyd van ontwrig 
ting en verbrokkeling dien. 
Die C.S. V. is 'n skskel tussen d,;c 

verskillende Protestentse kerke en 
bied die geleentheid esn Jede van 
die v erskillende kerke om ssnm te 
werk eln 'n gesonde broederlike ver 
etsndhouding onderllng op te bou, 

Tweedens dien die C.S.V. as ska 
kel tussen die verskillende volke en 
nasies. Die onderlirige vertroue tus 
sen volke kan alleen 1angs die weg 
van Christus herwin word en hierin 
voorsien die IC.S. V. in een van die 
grootste behoeftes van ons tycl. 
Derdens bied die C.S.V. 'n skakel 

vir die student met Christus, n.m.v. 
die Vereniging kan die student daar 
toe oorgaan om Christus Jesus nie 
alleen as Koning van sy cie lewe te 
erken nie, maar met 'n oorwinnende 
getuienis Hom as Koning van die 
l·onings en van die ganse skepping 
proklam er:-Fac Icsum Renem. 
Ma'g die C.S.V. steeds getrou bJy 

nan hierdie heerlike roeping tot be 
houd van soekendes en vertwyfeldes 
en tot die eer en verheerliklnz van 
Hom uit Vlie en deur Wie en tot 
Wie aile dinge is. 

(Vervolg van bl. 2, kol. 4) 

en dr. B. I. C. van Eeden. Afwesig 
wa mnr. W. A. Joubert. [nr, Ver 
der was teenwoordig: Die A K.G .. 
S!'~n1. J. A. Smith en mnr. R. Barry, 
direkteure van Pro-Ecclesln : dr+e 
oud-redakteurs van "Die Matie", nl. 
dr. P. A. Th ron, mnr. David van 
der Merwe n mnr. H. Marais: ook 
mnr. W. Laubscher, dr. T. Hanekom, 
drs. W. II. van der Merwe, D. 
Scholtz. S. J. Pretorius. P. Coertze, 
rnnr, A. Rupert en andere met hul 
gades en jonge dames. 
Na b eindiging van die maaltyd 

het die gen lskap verdaag na die 
vergadersaal, wat by lIie geleentheid 
keuri getooi was m t palrntakke 
en aronskelke. Hi er i koffie en 
ande drankies angebied. 
H ildronke is 0 a. ingestel deur 

genl. Smith op "Die Matie", beant 
woord deur dr. D. Franzsen : (leur 
dr. Van Eden op die Redaksies 
van "Die M. ti ", b antwoord deur 
rnnr. G. Roux; deur Jr. W. j ou 
bert, 6n1'. 0,:( mnr. Du Toit. Vervol 
gens het ook mnr. P. Delport, sub 
red. kteu van "Die Mafic" en dr. 
S. J. Pretorius die woord gevoer. 
Na nog 'n tydjie van gesellige on 

cJerlinge verkeer h t die gaste ver 
da met die wete dat tn bai ge 
no glike aand t n ei lJe ekorn het 
n'n evoel van trots 001' wat "Die 
M ~ie" . hul die afgelope vyf jaar 
gebled het. By elkeen sal .die wag 
woord: "Lank lewe Die Matia". 
nog lank bybly. 

• rl 

Onder Onsies 
MnT. Hendrik Patgieter (Pottie ) 

het Dinsdagaand by gel eeritheid van 
'n partytjie, sy mondigwording ge 
vier. 

* * * 
Mej. Susan Wessels. oud-Huis- 

Villiet, tans onderwyseres in die 
Paarl, het die naweek op Stellen 
bosch deurgebring. 

* * * 
MinT. Pet du Toi.t, Kweekskool 

student, het Maandag sy verjaardag 
gevier. 

* * * 
Mej. T'heonie Peuw, cud-Grey 

locker, was die afgelope naweek op 
Matieland. 

* * * 
Eerskomen.de Saterdagaand hou 

Huts-ten-Boscb hul Bar-B-Q-aand' 
In die Conservatoriumsaal word 'n 
dans gereel en in die C.S.V.-saal is 
'n bioskoopvertoning: .,Magnificent 
Obsession." 

* * * 
Mej. Rosa Biggs, oud-Huis-ten 

Boscher, hct onlangs verloof geraak 
aan mnr, Christo de Wet. 

* * II: 
Mei, Johanna Streicher, tot ve"· 

lede jaar studente Mer en Huis-t en 
Boscher, en Mnr. Koos de Wet, on 
derwyser te Pretoria, het onlangs 
verloof geraak. 

* * * Tis. Koos Bedenhorst van Utt en- 
'l-)age, en mej. Jeanne Rossouw van 
Ladybrnnd, albei bek nd by Maties, 
het cnlangs hul verlowing bekend 
gernaak. 

II< II< * 
1V[(;]. Martina Ro~oc;, onderwysc-es 

on Ceres, en rnej. Lenie Roes, was 
die af'gelope naweek hier gesien. 

* * * Mnre. Wi} Delpol't en OJ's du 
Preez, albei oud-Maties 'en tans van 
Riversdal, het die naweek op Stel 
lenhosch deurgebring. 

II: * lie 

Prop. Honni« Lemprecbts van So 
merset-Wes, word op 17 Augustus 
bevestig deur ds. Van Velden, van 
Montagu. 

So pas ontvang 

Foon 94 
S~nty se 
Bottelstoor 

En probeer ons 
groot 
oersheulenlieid 
Soetwyne 
en lieurige 
A plyt -dranhies. 

Alfred Blommaert, 
(Foon 48 en 176) 
Kerkstraa t, 

STELLENBOSCH. 
KRUIDENIERSWARE 
- - YSTI~nWARE - _ 

.. - PRODUKTE - - 
Die Winkel vir bil1ilce en 

spoedige bediening. 

TfIcjERLlrcJ~ GEB1\K-NBT 
WA'l' U lTAR'r BEGBER 

• 
Kom besook OIlS w inkel in 

PLEINS'I'RAA l' 
en probccr OIlS Kook, Tert, 
Vleispasteitjies en allm wat 

lekker is. 

• 
(Foon 135) 

LAT 

Nuwe voorrade word 
elke dag ontvang 

Besiglig ens V· nster 

US E.KI 
• • • 
TS TE. 

Posbus 29 -- 
L 

Stcllenbosch. 

b gar - t 



Onder Onsies 
M ej. Louwtjie M sritz van Harmo 

nie en mnr, Piet Bierman, mediese 
student aan U.K. bet verlede Vry 
dagaand hul verlowing bekendge 
maak. 

* * lit 
Mmr. Tj,en:io Oosthuizen van Dag- 

breek, bet sy voet verlede week met 
rugby beseer maar is nou vinnig 
besig om te herstel. 

'" '" '" M e], Edolgard Helberg van Huie- 
de- Villiers, is al 'n bele tyd in die 
bed weens 'n aanvaI van geelsig. 

'" '" * Mej. Dorothy van Blommenstein 
het Sondag, 3 Augustus, baar ge 
boortedag herdenk. 

'" III '" 

DAVID BOTHA 
Gedurende die afgelope week het 

Stellenbosch die geleentheid gehad 
om na die werke van eon van ons 
jongere en nuwe skilders te "ltyl<." 
(Dis wat die meeste van ons tog 
doen !) Die urtstallmg was in die Car 
negte-saat. 

Wat my veral getref het, is dat 
OIlS, hoewel daar eksperimentering in 
verskillende rigtinge is, nie te doene 
kry met ekstremtstiese pogings of 
banate uiterstes nie. Vreemd was die 
felt dat daar g'n portrette was nie 
- Botha het hom toegele op die skil 
do ring van die Maleierbuurt, Kaap 
stan, die hawe en omstreke en dan 
enkete sttllewes. 

By die besigtiging van die stukke 
het ek gelet op die volgende punte: 
komposisie, tema, kleur (gebruik, 
aanwending en samestelling), belig 
ting, perspektief, stemming ell ka 
rakter on die totale effek. 
Almal die skildcrye voldoen nie aan 

al hierdie vereistes nie (dis misklen 
ook te veel gevra van 'n jong kunste 
naar) enkele neig nog na die foto 
grafiese. Ek dink veral aan No. 23 
en sommige van die kleiner skttderye, 
By 'n paar is daar met die perspek 
tief nie alles in orde nie - meer be 
Daald by Nos. 12, l'{ en by 46 die 
stoepmuurtjie by die gebou aan die 
tegtcrkant. By een skildery het die 
komposisie my bate gehinder - te 
veet en verbrokkelde nuise l.l.'10. ,- 
BUise by lVtowbray). 
Maar Botha ken die Bolandse reen 

en atmosfeer-hy is ueurdrenk daar 
van en dit verleen karakter aan 'n 
hele paar. 1!..k dink aan No. 14 by 
Uitstel{ wat vir my bale, bale mooi 
Was. Ook die gestaltes wat weer 
kaats in die nat ieerstraat bestt lowe 
en beweging. Daar is ook diepte. 
Die Duiwehok - 11 studie in blou, 

beSit subtielc ligspelmge "is 'n 
bietjie vol, maar skep tog die inaruk 
van di kompa ctheid m hierdie be 
Paalde plek. 
Ek moet ook mekong maak van 

twee stnlewes, No. 25 en die kleiner 
een, No. 36. veral by 1\1'0. '25 is cie 
beligting nesonuer eirekttef. 
Met klein trekkics, vel'leen by die 

ttperende kenmerke ann die Maleier 
buurt _ or dit nou n BRoille is wnt 
lamlendig teen 'n vuU muur aanleuni 
of 11 asbUk is wat aaar rondstaan. 
Belder uitspattende kl ure is nic 

gebruik nic, maar waar hy met Ugte, 
sOmber Ideure werk, berei1{ .,y tog 
auggesl..ewe wlssel1nge, vergelyk die 
don!{cr groen en vuil-wit in .No. 1. 
Ook die nuanseringe van bleek-geel 
en ligblou by No. 21 is treffend. 
Ona volg met belangst lUng 8y 

'Verdere loopbaan. 
DORA L00W. 
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IKEYDAMES TVvEE KEER OP 
HOKKIEVELD GEKLOP 

Maties Tans Derde 
Puntelys In W.P. 

Op 

Die afgelope naweek was een van groot betekenis vir die 
hokkie-dames. Daar is nl. beide Saterdag' en Maandag' teen Ikeys te 
velde getrek en dit was definitief 'n groot sege-tog. In Baterdag se 
wedstryd wat besonder opwindend was, is die Ikeys 3 1 geklop op 
hul eie veld. 

Die ander spanne was minder ge 
lukkig en die JRa het a lbei kere 
verloor. Hul teenstaandcrs was de 
finitief beter as hulle. Dit wit egter 
nie se dat ons swak gespeel het nie, 
want in hierdie wcdstryde is daar be 
wegings op tou gesit wat all:en deur 
die goeic verdediging van (he Ikeys 
ge tuit is. Van hull kan egtcl' ook ";---:::--:::---------- 
gese word dat hulle die regte ge G. K IIENDRIKSZ 
openbaar het deur op die end m t •• vi.winkel vir 
krag te specl. Die JIe span het Sa 
terdag 3-0 verloor maar Maandag 
het Imlle hulself r~'ggeruk en hier 
gewen met een ,doel. Ook hul het 
besonder go'ed presteer C!l ons ~e 
gl'nag ann bulle almal bale harth~ 
geluk. Ann die wat verlooi' bet, se 
ons "Volgende keer gaDn elit b ter, 
hou moed," 

Dit was eel'S nadat die wedstryd 
'n geruime tyd aan die gang was 
dat die Maties na 'n pragtige ann 
gee van mej. Geyer 'n doe} behaal 
het. Na rustyd het die Ikeys se 
middel-skakel dit l'eggek\y om ook 
'n doel te slaan. Na beurtelingse 
aanvalle van Ikevs en Maties bet 
mej. Ie Grange pragtig gebreek en 
net op die regte tyd aan mej Key 
tel' aangegee wat suksesvol was en 
die telling op 2-1 gebring het. Kort 
voor die end het mej. Soper die bal 
in die hande gekry van 'n aangee 
uit die middel en 'n pragtige doel 
geslaan. Dit het die Maties laat 
wen met 3-1. ' 
Hoewel die veld Maandag feitlik 

onspeelbaar 'was, het die Tkeys dit 
gewaag om hul skrede na ons Mek 
ka te wend om 'n tweede neerlaag 
te ly binne drie dae, Temidde van 
baie modder en water is daar ge 
spee1 soos nognie vee} van te vorc 
nie. Ook hier was dit eers na 'n 
taamlike tydjie van swoeg dat die 
Marie-micdelskakel geskiet bet en 
die middelvoor die bal verder aan 
gebelp het tot in die doel. Voor 
rustyd is nog twee doele aangeteken. 
Rustyd het gekom met die' tuis 

span nog op die aanval en die tel 
ling 3-0. 

Na rustyd het die Ikeys meer aan 
geval maar die Matie-v rdediging 
onder wie mejj , Speirs, Pretorius, 
Venter en Price-Moor uitgeblink her, 
was vir die Kaapnaars te geed- Tog 
het mej. de Jager van Ikeys OJ) e'en 
tydstip deurgebreek om die mooiste 
doel van die dag te slaan nadat sy 
die een verdediger na die ander om 
die bos geld het. Dit was egter 
eers nadat me], Soper weer 'n keer 
genael het, op die regre tyd aan~e 
gee het, dat mej. Keyter di Mattes 
se laaste doel aangeteken het- Die 
tweede Intervarsity is dus af'gehan 
del en die Maties het vier punte 
meer ingesamel, sodat hulle t;OU 12 
punte het teenoor 14 van Tnine en 
13 van Groenpunt. 

IRa verloor, maar sneel goed 

Saterdag' se Wedstryd 
Saterdag spee} ons we'et' op Stel 

lenbosch teen W.P.-(klub). Verlede 
kwartaal het ons ongelukkig teen 
hierdie span verIoorJ maa.r d~ar ~s 
geen rede waarom ons me hlerdle 
keel" op 'n veel beter v lel beter 
sal vaal' nie. Die hele spall is oor- 

gehaal om soveel keer as moontlik 
te wen en op die gruisveld is dit 
moont lilt dat die bordjies verhang 
kan word. Die verdediging is ge 
lukkig genoeg om te kan spog met 
twee W.P.-spelers n nog ander wat 
net so bekwaam is. Ons dink hier 
veral aan mej. Speirs wat binne 'n 
kort tydjie ontwikkel het tot een 
van die beste agterspelers in ons 
klub, Verder is daar mej. Venter 
wat vinnig genoeg is om enige voor 
sp ler van die doel weg te hou. As 
mej , Lombard haar bewegings vin 
niger kan uitvoer, sal ook sy beson 
der baie kan beteken vir haar span. 
Onder die voorspelers is daar ge 

noeg deurdringingsvermoe, spoed n 
skietwerk en as hulle nog beter saarn 
speel, sal W,P. met al hul W.P. 
spanspelers net lelik mo et keer. Ont 
hou dus e.k. Saterdag om 3.30 n.m. 
Iangs Sonop. U kan verseker wces 
van aanskoulike hokkie om nie te 
praal van vinnige spel nie. 

FEESGROEl'E 
UIT PRETORIA 
Die volgend boodskap is verlede 

week te 1 at vir publikasie ontvan 

Universiteit van Pretoria, 
Pretoria, 

1 Augustus 1946. 
Die Hoof'redakteur, 

Die Matie, 
Stellenbo ch, 

Meneer, 
Ek het so pas by my terugkeer 

van ens universiteitsvakansie u brief 
ontvar:g i. v:11l. verjaardagsgroete 
aan Di e Matte. Ongelukldg W~IS dit 
toe al te laat vir sodanige groete 
om u betyc}s te ber ik. 
Graag maak ek egter van hi rdie 

geleenthcid ehruik om u g eluk te 
wens met die standaard wat u in eli 
verlede g estel het, en vertrou dat 
II sal verstaan dat .die afwe i heid 
va? gro te in t~ feesuitgaw nie aan 
ernge gebrelc aan belangstelling van 
ons kant te wyte is nie. 

Die Uwe, 
W. L. MARE t., 

(H60fr dakteur, Perd by.) 

ItlATIES ! ! ! 

DE CLERK 
Die Droogskoonmoker 
aOEIE VINNIGE DIENSTE 

BIRDS'l'HAAT 79, STELLENBOSCH 

HF ... NDUII Z 
(Foon 95) 

Vir }JI ktrtese Benodlgdnede, Rll(lio .. 
en alle ElcJctl'iesn Reparas] • 
(Lang' tellenbosch-Apt ek) 

Andl'ingastrant, StoUcllboscb. 

FLORA. 

Suulente; Flora bedonk. It 
nir die (}1Ulerstflllllillg en 
uiens II '11 plesierlge 1'(/. 
kansie toe. 

Vir dl« m QJ, ala" n IJOlllentl" 

Paar Sandale 
Stewcls 
Skoene 

8ESOEK 

U 
Foon 
440 

EN SEUN 
Jie de hand; ge 
skoenmaker. en 
r 'p ar ee r ders 

KOM NA ONS 
toe vir 11 

VUlJ)ENNE EN ANnEn 

SKUYFnI~HOlJ·TE.." 

Oroxlcy n Sltmmit Pmmc 

en allorllmu!o 8)jltist('~'vo. 

--t}- 

·DOWSON'S 
Andringasll'flnl, ] 3 

V ARS GEBAK'l'!l: VIS, 
SOUTV1S en KIPPERS. 
AART APPELREPIES. 

R. W. VAN RIJN 
lUtll ... lUAKER 

Dring U oogarts fi6 \'001'81(1"11 
nn my. Grout l'f r keltlonhni() 111 
dlc mO(10rnR1,O Bl"l1rnmo, 88001, 
raamlo 0 mOtlelle. Spesln,lo ";t .. 
sial:' vir stud nt . 

tiDE VERDIEPING , . 

word op traat versprel en spe 
I le rontl1g wora In koshuls8 I 
gotref vtr dio afl worlng \'an ek .. 
somplaro aan Intol enaal's. 

- -_ 
I~I "'. /l , "lei 

) l 
'-.: . ' ...... 

" 
• _ _,., 
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MArIES E IKEYS WEE 
Sal Coctzenburgse-Slagting In 
Stellenbosch Se Gu s Eindig? . 

STRYD OM DOOD ~JN L~WE VERWAG 
'n Stryd om lewe en dood, waarin geen .enade gevra of gegee 

sal WOI d nie, sal moremiddag omstreeks vieruur op Ooeteenburg ?nt 
brand wanneer die twee tradisionele vyande aanmekaar gaan sprmg. 
Dat dit 'n wedstryd sal wees wat die moeite werd i~ om te a~nskou, 
val nie te betwyfel nie. Is dit 'n drod dag, sal pr?gtlg'e bewegings ~n 
sierlike laag'Vatte genoeg ge ien word. een dit egt~r, s.al daar in 
Coetzenbur se modder 'n vporspelerstryd woed wat die Pioke sedert 
bulle wording ker nog nie a nskou bet nie .. 

I nt U. IT~U pst ad mop 1l0~ 'WlH1I'(1 I' gaan lcpC as op 11 .. M. i 
i~ '( 1'('1" 11 rlnt Ht('JI nhos -h J1('t so hurd of noa hal' leI', as dit 
III ;ol1llil' is, sal molt )' om 'n oorwinning tr behual, is '11 d f'ini 
t iow f('it. Ik 'ys sal all. s in die stry i w ('1'1) om hullo roorsprong (~P 
dit punt lv'i t , rs I~ -r, nWIlI' veral om hullo 11(' rsl appy 001' die 
l\f ati W(;PI'C ns HUll di w('l' ld 10 bowys. . Die ""latics gaan 'n 
Ianatiek stryd aunkrioop om di drie ncderlae wat die Ikeys 
ImlIc· gNlul' ndr tli nfg'lop 2 jnar tocgedi('.11 hot h~1, tc vc."go('.d 
llH.'i 'n oorwinning, Die uitslag sal gevolglik tot (he end 111 die 
we ')'81 ~l( 1 bly, 

B SERINGS kort. Met sy spoed behoort hy 'n 
man kans te ee om om hom heen te 
korn en dan in te skiet, instede van 
re op hom af te hr rdloop. 

Ikey sal egter nie op volle sterk 
t op die veld k n draf nie. Hulle 

1 heelwa r kynlik onder Fanie 
van dre Spuy en hulle enterpaar, 

I ry en B yer, moet speel. M t 
hi rc1i 3 mann buite hulle eledere 
al lie U.K. a t rlyn heelwat v n 
y laan ra verloor- D ar is 'n 
root moontlikheid dat D Rock, 

w t 'n beenbesering in die wed tryd 
t n Grikwa opg do n het, ook nie 
al n peel nie, Dit sal die Matie- 
pan heelw t verswak, veral a D 
Kock e vo te at 'n hele paar punte 
erd i I in aanm rl ing g neem word. 

Daar is ook 'n moontlikheid dat 
00 thuizen nie al kan p ] nie. In 
di los t 1 hy d finitief gemis word. 

VOORDEI£L 

MINDE SLAANKRAG 

Piet Duv enbege, 
Watson en Turner sal stellig weer 

die senterpaar uitrnaak. Daar skuil 
groat moontlikhede in hierdie twee 
spelers, hoewel albei nog gebreke 
toon. Turner is 'n goeie vrederliger, 
maar hy moet nog di swaai-aangee 
leer as hy iets op die aanval wit uit 
rig. Watson beskik oor 'n groot 
vaart maar gebruik dit ongelukkig 
nie. HY skep die inrlruk asof hy nooit 
voluit gaan nie. Sy aangce is staan 
taan, t rwyl hy die neiging het om 
in 'n gapin t gaan staan in plan 
van vinnig deur te ki t. Nogtans 
b hoort hulle goed t vaar en die 
Ik y ~S nt rpaar spore op die ver~ 
dediging te 1aat trap. 
Baie is die m ning toegedaan dat 

Ikeys se skakels die van ons v r 
oortl'ef. Ek 10 egt r geensins dat 
dit die geval kan wees nie. Du Toil 
verh ter met elke wedstryd, en voer 

a die swaai~aangee pra tig uit, terwyl 
di be tendige Senn tt m t y sluip 
bre k lae om die krum, nie 'n lnim 
vi Youn leson hoef teru te staan 
ni . 

Di he lagter-posi i lewer mo i~ 
likheid s De Kock nie kan peel 
nie j.k dink allig dat Bekk r die 
laa te ve tin met eel' sal kan ver 
dedig. Hy Itan met Ib i voetl" skap, 
terwyl sy verdediging stewig is. In': 
dien De Rock peel. al B kker 
ek r in die vI uelpo i i eskuif 
word. 

AlJe in oorw ging 'I-yn 
dit lttSof die Matie om 

A NME AA 
weerwraak te neem glad nie uitge 
sluit is nie. Met 'n effense voordeel 
wat die voorspel rs betref, en 'n 
gelyke aandeel in die agterspel, kan 
Stellenbosch moontlik as oorwin 
naars van die veld stap. Aan die 
anderkant is dit egter heel moontlik 
dat 'n herhaling van Intervarsity 
hom kan voordoen. 

MANSHOKKIE 

Soterdag Teen 
Seepunt 

DU wil lyle of daar in die eerste 
span maar nle permanent Ie k Jl kom 
nle, DIe span het selfs totno 10e nle 
'n lastc VO)'ll1 aangenoem nlo. J)1t is 
jammer dat 0 Iaat in dle selsoen no 
moet gesoel word na '11 slum. Mi ~ 
Jnen is dit. 'n bewys dat daar nle elf 
goele spelers te vlnde is nle, Hoe dit 
ook sy, daar Is alle hOOI) om in die 
uabye toekoms 'n span op (lie veld te 
st uur wat in staat sal wees om sy 
man te staan en die Matic~heersl<ap 
Ily ook in hokkte-krtnge to verseker, 
De Villiers en Van der Vyver is 

tuis op die linker- en regtervleuel 
respektiewelik. Dn Toit speel in die 
regter-binnevleucl-posisic en Retief 
middelvoor. Die linkerblnnevleuel-po, 
slsie is tot op datum nog onseker. Dit 
sal waarskynlik Of Loubser Of Stras 
helm wees wat Sat rclag daar sal 
speel, Dis oOlc waarslcynllk dat Hen 
nessey middelskakel sal speel vi r die 
eerstespan en Storm rogterskakel. 
Die res van die span is in orde. 
Verlede Saterdag is geen wedstryd 

deur die cerstespan gespeel nie. WeI 
is Maandag 'n toernooi afgesp I 
waaraan die meeste van die ligaspan 
n deelgeneem het. Stellcnbosch hot 
twee spanne gestuur n veral die een 
span het hom goo i vnn ay taak ge 
kwyt 11 was saam m t W.O.B. die 
wenners vall hulle veld. 
'n Spannende wedstryd word vir 

Saterdag in vooruitsig gestel. Die 
teenstanders is Seepunt, 'n span wat 
vir U.K. Ielik in die stof Iaat byt het 
verlede Saterc1ag op H.ondebosch. See 
punt beskik 001' 'n uitmuntende ver 
deuigtng. Tog staan Stellenbosch 'n 
goeie kans om te wen, veral 'as die 
voorhoede die lewendigheid en same 
spel aan die dag Ie soos twee woke 
geteue teen Vishoele. As Stellenbosch 
daarln slang om Sa punt die loef af 
te steek sal dit sekerlik baie tel vir 
hul rcpl;tasie. 

Bok"s en Stoeik/ub 
Vir Von der Stel 

Woensdagaand is op 'n vergade 
ring, bygewoon deur ruimskoots 'n 
twintigtal of meer ge sdriftiges, en 
onder die voorsitterskap van mnr. 
Daantjie Bonthuys, oorgegaan tot 
die stigting van die V an-der-Stel 
Boles- en Stoeiklub. 

Die lede bestaan hoofsaaklik uit 
voetbalspelers uit Van der Stel se 
geledere. Die eerste kluboefening 
vind Maandagaand om 7.30 11m. in 
die ou Rozenhofg bou plaas. Mnr. 
S. B. Schmolke, voormali e breier 
van die Univ rsiteit, sal waarneem, 
en alle belangstellend s, Iede van 
die publie , studente of skoliere, 
word hartlik uitg nooi. 

Maties Verloor 
Net E.en Ge e 
Paorl K ry Swoor 
Op Stoeimot 

Verlede Donderdagaand h t die 
Maties m t die Paarliete te doen 
gekry. Dit was duidelik dat die. 
Paarlstoeiers glad te onervare en 
swak af erig is sodat hulle slegs 
die swaargewiggeveg kon buit in 
Okkie Maas s afwesigheid. 
Marinus het weereens 'n goei 

vertoning elewer en 'n welverdien 
de oorwining behaal, hoewel hy in 
'n hoer gewigsafdeling moe steel. 
Willem du Plessis wat as toe 

skouer meegegaan het, moes ewe 
skielik sy rol verander toe en van 
odie spanlede nie die vereiste gewig 
kon maak nie. Sy verroeste kennis 
van stoei het hy ou blink gevryf 
en die gev g gebuit- Die voll dige 
uitslae is (U, S. eerste g noem): 
Kanokgewig : Paarl gee geveg 

prys. 
Vee gewig: Jansen klop Dempers 

(2 valle). 
Liggewig: Du Plessis klop Mos 

tert (punte). 
Weltergewig: Van Bl rk klop Van 

Rooyen (punte). , 
Middelgewig: Marinus klop 

Neethling (punte). 
Ligswaargewig: Fleischmann klop 

Smit (punte). 
Swaargewig: Stell nbosch ee ge .. 

veg prys. 

.. Dla lUaU,," (lrd ~dntk dnnr l'ro Ecclesl ~ 
Urukkery «(I;dm .) llpl., tStell nboNeh, VIr die 
etennars en nltgewers, WnpCllsl<ou (Edm") 
.Hpk., Plelnstmat. Stell nbolcb. 

• Geleentheid! G , n Ie 

STELLENBOSCH Poshu 21. 

'n Uc·le(']111!(,id viI' It \Olg-CllOe pHI 1~1('ro hy die welh l\J'lldc 
fIIlY'I'S; ill 1\lal i('land. Ons kcm nn ll1aullde wccr hcsteIlillg's 
llCC'1ll vir paklw klero. 

Ons hei '11 p:l'oo1 \'(\I'l'Ikeidenhci(i hngclsc s10ww hcskik~ 
banI' viI' lip kie~k(,lll'ig\. l\laiia. 

] )ie ~omel' kom am) \fir lie viI brock. 1 om mank k nnis 
llH't ons SIlYf'l' se gO il' (·ml1 , hy IH:t. jnr van ondrrvindillg 
[t~t(']· 110 rlW. 

G br De Wet (Edrn .) Bpk. 


