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Nasieword·ng Sentral 
Heldedagoptog 

Geb orte! 'Stryd ! Selfstandigheid ! 
Laot f/keen Sy Plig Doen! 

. Laat ons Heldedagviering vanjaar 'n kragmonstering wees wat 
In die daad sal bevestig dat dit ons erns is met die verering van 
Qns helde, en ons aandrang op 'n erkende Afrikaanse openbare 
\Takansiedag - Heldedag! Dit was die oproep in "Die Matie" enkele 
Weke gelede. Daar is dan ook vir elkeen 'n plekkie ingeruim in die 
\Terrigtinge van die dag, nie as toeskouer nie, maar as aktiewe 
deelnemer. 

OGGENDPIWGUAAf: Ouio«, Skti/lcsing cl(>llu' dr. Joe. J. Jlhll 
lcr, [eesrede dC1l1' dr. Itl'l'llnk (Eiiemal.), 

AJANDPIW({RA'Af: l'ablr0111'oo]'stelUngs met knor ("n voordrat), 
"Die Dieper Rfl!J." 

DIE OPTOG 

Die IIeldedagkomitee bet intus- 
1 en besonderhede verstrek in ver- 
11 b nd met die optog. Die verskillen 
• de koshuise sal as eenhede daaraan 
r deelneem. 
f Die deurlopende tema van die 
t °Pto sal wees Nnsiewording - 'n 
tell1a wat vooraan die optog met I 

, 11 r usebanier voorgestel sal word. :i N'ou volg die drie hoofmomente in 
daardie wordin tot nasieskap - 

> Geboorte 'van 'n Nnsie, VrY'h e ids 
~; StrJld en Selbstendigheid, 
,II GEBOORTE VAN 'N NASIE 

I~ In hierdie afdel ing word die by 
dra van die drie vernaamst rasse 
~ro pe - Franse (Hugenote) , Hol 

/ ~anders en Duitsers - in die Afri- 
anse wordingsgeskiedeni uitge- 

be ld. Wilgenhof, Huis-ten-Bosch en 
liui -de- Villiers sal onderskeidelik 
\>il' die voorstellings verantwoorde 
lilt wees, Saam vloei die drie ras- 
egroepe dan ineen in die hoek teen 
"lin die Afrik anse volkslewe, die 
~frikaan e gesin, die voorstelling 
~ ryan Crozierhuis en Monica 
~a rneem. 

VRYHEIDSSTRYD 
, biep ingegraveer in die hart van 
11 Pasgebore volkie Ie die edelste 
fIr n na vryheid n onafhanklikheid; 
flie tryd wat ontstaan, is nie 

alleenlik onlosmaakbaar g weef in 
die Afrikaanse nasiewording nie, 
maar is die teelaarde waaruit ons 
grootste Afrikan rhelde tevoorskyn 
tree. Trek! Oorlog l - twee fa 
ses wat deur Dagbreek uitgeb eld 
moet word. Dan volg die samesnoe 
ring van die verskillende provin 
sies-Umifikasie" dit laaste voorstel 
ling in di~ afdeling. 

n 

" K 'I" 
• "0,<.1, ; r 

• Onthou Sang·f(,(,, 

• Vrydag'aand, 13 September . 
• Publiek 3/6, tudente 2/6. 
• Bespreek vroegtydig, 
• U moet do. r we s!! 
............ . 

en daarnaa die 
no lewe : 

Die 

W at Die Ledelys V an Konvokasie 
Aantoon 

• 
1 na an 
Univer iteit 

V n der Medwe 
Du Toil 
De Villiera 
Louw 
Le Rou 
Joubert 
Du Plessi 
Roth, 
Malan 
Theron 
Nel 
V n Zyl 
Steyn 
Man,i 
Van Niek r 
Smit 
D Wet 
M lherl e 
ien r 
oux 
ur r 

Foud 
Smitl 
Pretoriu 
Viljoen 
De Kock 
Pauw 

n flink, 
m Ityd- .. .. 

In aansluiting by die interes ante op aaf in die vo~ig'c '!~ ti.c" 
van familien In van studente, wat vanj ar aan die U .l!cr 1WIt In- 
,eskryf is, volg hieronder ~ie ge,tal1e. v~n dieselfd f ilienam t 
in die Konvokasielys van die Universiteit voorkon~, d.w.s. wat ed ~t 
die stigtin van die inrigting akademiese grad h~er beha~l h t. Dlt 
is alleen die getalle van diego ne ~at Il;0g' m dIe. Iewe is. Tusaen 
hakies verskyn die getalle wat vanjaar In 'eskryf lR • 

• 

e r du erdes w t 

(54) 127 
(37) 12 
(32) 87 
(24) 74 
(24) 72 
(25) 1 
(25) 
(23) 57 
(11 57 
(Hi) 65 
(19) 55 
(35) 51 
(29) 50 
(33) 4 
(17) 47 
(33) 45 
(1 ) 40 
(10) 0 
( 9) 36 
(10) 
(1 ) 33 
(1 ) 0 
OS) 28 
(16) 27 
(22 2 
(l!)) 24 
( 2) 24 

SELFSTANDIGHEID 

Uit dit alles tree die Afrikan r 
gaandeweg na vore as 'n selfstan 
dige nasie. P.S.O. sal die krngtige 
ontwikkeling van die Afri.ktl[lnse taal 
en kultuur voorstel. liMn, r vooral 
is de Afrikaner tot het inaiclrt ge 
komen dat geen olltwikkeling op 
enig gebied op de lange duu.r kan 
standhouden tenz ij het Afnkancr 
yolk ook sterk gemaakt worc.lt op 
ekonomies gebied," is reeds in 19~8 
eskryf. Hierdie groei van die 

Afrikaner na sellstal1odJ~g:heid ook o'p 
ekonomiese gabled word deur die 
lede van di v kbond van bl nke 
werkers op Stellenbosch uitg b eld, 

PAUL KRUGER 
Die optog word af esluit mel d~ 

voorstelling deur Sonop van daard! 
. . an staats- onsterfhke vermanmg va: . 

president Paul Kruger - 71 e~ Ul: 
die vetlede wat go d en edel IS, ,(' 

bou die toekoms daarop. 

• Laat ons Heldedaivi,ering V.t1n 
jaall 'n sank van erns woes - indi 
viduele eor in getroue en entoesie - 
tiese deelname, kosbul e-eer . in ge 
sonde kompetisie, studente-eer tot 
eer van OIlS volk em die Itetde v n 
ons v olk l 

am 

Dit sou baie interes ant wees a 
Irewe, Die Wapad n Die Perdeby 
d rgelike opgawes kan maak van 
U.K.O.V.S., P.U.K. en PRETORIA. 
Daaruit s 1 blyk watter familiena 
me' in daardie om ewing die rnees 
te voorkom, want die opgaaf van 
Stellenbosch toon baie duidelik aan 
watter farnili hier in die naaste 
omgewing oorw end is. Op die 
groottotaal van al hierdie Afrikaan- 
e inrigfings a m sal die V n der 
Merwes en die Du 'I'oits sek r nog 
voorloop : maar om die totaal te be 
reik sal Die Matic ook di Stell en 
bo se get, lle moet opgee van name 
wat m er bepaald in di Noorde 
voorkom ,00 Venter, Kru er , 
Coetze ens. 

Merkwaardi 

'n be 0 k werd! 
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I A ONDERSTEUN 
DIE ALOMBEKENDE FIRMA 

V·r 
LEWENSASSUItANSIE 

Raadpleeg 
W. S. MAl,nERBE 

SANLAM 
Ii ntoor: Dirt} traat lS, Foon 486. 
Iflli : De Wanl traat, Foon 222. 

•• 
• MULL 

lJIE VBllNAAlJfS'lW Ji'IRMA 
)Fir ... 

KLAVIERE 
ORRE.LS 
MUSIEIHNSTIlUMENTE 
in die algemeen. 

:At'Ll ikntc Bcnodigdhcd,( 
uos« en BLAJ)jlUSTRK 

On sp sialtseer in Musiel{handel en 
maak aanspraak daarop dat ons 
voorr d die grootsle verskeidenheid 
bled, die voll dlgste is en altyd die 

nuut te insluit. 

• • • 
R. MULLER 

Plei 

E. MAHSH 

PAA L 
STOOMWASSERY 

tot u diens vir 

• WAS • DROOGSI{OO TMAAI{ 
• KLEUR 

Agente: 
DE WET OERS, Stellenbo ch 

.r . ELI."EN BOSCH. 

008 94 
S nty se 
Bottel toor 

En probeer 011S 

grooi 
verskeidenheid 
oetwyne 

en heurige 
A piyt -dranhie 

A A BOERS 
vir 

VRUGTE, 
GROENT ~, 
.,J .,1 J{ERS, 
SI AnETTE, n. 

Andring traat, .. StelIcnho ch 

I" '" ., 
Die Musickverentgtng het verlcdC 

Sondagnand sy werksaamhede weet 
b gin. In vervolg sal daar weer gC" 
reeld muslekaande, Sondae, in die 
ConsorvR toriumsaal gchou word oJ'll 
8.15 n.m. 

I •• Onder Onsies 
" Alle Korrespondensie aam- 

G. J. ROUX, Hoofredakteur, 
Rowanstraat, Stellenbosch. 

Assistent Redakteur: P)ET DELPORT. 
N uus.Redakteur: M. VAN TONDER. 
Sport Redakteur: A. CALITZ. 
Sosiale.Redaktrie : ELSINE POTGIETER. 
T gniese Redakteun LOUW KUHN. 
Add. Leder Bonnie Engel, Evert Potgieter en 

'N EGTE .,MATIEIt-VERLO 
WING. 

D. Carse. 

Namens die lesers van "Die 
Matie" wil ons hiermee mnr. Gerar.d 
Roux (Red. "Die Matie") en mej. 
Theonie Pauw (oud-Matie) van 
Moorreesburg, van harte gelukwens 
met hul verlowing verlede Vrydag 
aand op Moorreesburg ten huise van 
mnr. en mev. Theo Pauw, 
Etlike Maties, vriende en vrien 

dinne van die verloofdes het Vry 
dagaand .by geleentheid van 'n in 
formele dinee die' verlowing gevier 
en die hoogste reg laat geskied aan 
die heerlike 'geregte van mev. 
Pauw. - Die Sosisle Redekiriese, 

VRYDAG, 6 SEPTEMBER 1946 

G I d 
Lid ril va 'n 

Publiek) 
( • Ie 

die 
e r 
Van 

* * .1: 

Die Matie wil graag vir mnr. Piet 
de Villiers gelukwens met die on 
derskeiding wat hom te beurt geval 
het deurdat hy in aanmerking ge 
kom het vir die oorsese beurs vir 
verdere studie in musiek. 

Elke jaar van ons universiteitsbedrywighede en studentelewe 
hier in Matieland bied sy hoogtepunte, sy "rooi letter' '-dae. Een 
van die dae is sekerlik Juniordag, en vir die Juniors is dit trouens 
die grootste van alle dae. 

En die belangstellende buitestaander of toeskouer? Hoe staan 
by daarteenoor? By hom wek die pragtige kunsuitvoering's en aller 
lei ander prestasies waarop hy, sedert die eertyds eniasins baldadige 
en ruwe Juniordag 'n vennootska p met die skone Lentedag aan 
gegaan het, vir 'n- volle daa vergas word, die grootste bewondering en 
waardering. Hy is eenvoudig verbysterd by die gedaate van wat 
dit alles wat nie terwille van die bevordering van selfsugtige 
ambisies of bedenldike motiewe nan mede-studente en die publiek 
gebied word nie moet verg aan opoffering en harde en inspannende 
werk en moet kos in terme van geld. 

Voo1'ilr i s die ifJud"fJlU'I' 11'111Wllil" oolc '/'0'11 verderc u-ttard.e» 
.prtn .Illni()J'dag lHU'U.\;: die [dt cuuimlik rial di! 'n gflldcn/(-[{'(~dafJ is 
ll'lat /;,cnme.J'kcncl can Stelll'lIfwscll 7';:, uaardcur nn,; U niver .. iicii hom 
van (/1:C onder imivcrsu« ill in on' ltmt]. o7ldu,.;kri; ool: dol dit vir (lir' 
tieelncnurs splf) die Junior .... , dir, ?W i r 7>1,ljll'( iulr, 1£'([(1i'(/( /I(.t dit die 
uoorbereulcvul c werk (/il [J(/((.lliltdrl 1'(I's7,"!J om m;,..,l,7en 11O(J sluinie 
I'nuh. tnl/nm!» in 1,(t'kiTh'llelc ligiill!J') t( [oai'on/Z,lili' ell O'llftl'ikkd. om 
lu dreuendlu: lid in of[Janisff\,;( W( rk ic II( 1.(/111, om. 'n [fc'\()IHir lrtnnertuul 
~l.(lp Cit .~1'll!'1{J('(.· Le o,lill'i/.'kd, c n SO ~,,('(I'. 

Maar dit is juis met betrekking tot laasgenoemde aspek van 
Juniordag dat daar 'n vraagteken opdoem wat die buitestaander, 
w.o. die ouers van die Junior, nie onversldllig kan lnat nie, 

Bcsli« is daar aiit nunul 11"1{ stil Il'il b(,H'cn' dai Junionliu; 1Ii( 
'n bldlrngl'/(tf/(Ht mooi (H {IUi/)llIlh. ,,if/s/(/lin(I" Iii: r in JJlltlirialld is 
nie. Die l'raay i.e; net: Is die /)1,11' ual die j/'l'kClrllIY( en moonllilt: sel]« 
ma l11dtlan[l(1 1'0(}1'(v!grHmw lI'( rl: (11 il1~pfl]lllillrl du ul«: IHln die Juniors 
«is, en. die kosi, unit duarnu» (fffHWJ'd gaali, nie tc hO(lg nic. Is dJt 
Iiillik [(()101)1' tiullescl] en" III oiu rs of (11111/('1('; {,c)an{ls{(lIul(lr persone 
dClllt icie yeldelik in suui! {lr stt 1 h; om 01) .'it{ III ItI,,)S{ It if ,,/0. 'tadcert" 
Of is di! 1l!cl'ltl,ik I( 1)},(,1.I18 (, IL .(,0 'n I'rflo(j ii' siel ! 

Waar daar 'n bedenking van hierdie aard op die voorgrond 
gestel word, word veral ook in gedagte gehou 0,1 die ander soortgelyke 
feesvierings en funksies, soos o.a. interwarsitie. waara an elke Junorl 
ook in meerdere of mindere mate '11 aandeel het, 

Besi-ia« dour' nic 'n [JP1'(WI' nil' lui ',n ond«: ..... k(icic'Hdr Itetuni rl; 
ran. MaticloTlr!u' Ul .~y ~tlld('fll('-nkti/('i(dtc. ool, lui» lI'old, nie ,';O';{('J' .SlI 
siiulie-prrslusie« nil, maar (( rd: J' slI S{)()J t. (It sosi-il: orqanisasic» CN 
bed 1'Yll'lgh (df. Mej. Beatie Carstens van Huis' 

de- Villiers, is in die bed met 'n i 

aanval van griep. . * 11< 

Mnr. Seppie Joubert, het onlan~1I 
die gr ad M.Sc. verwerf en 1 noll 
werksaam in Johannesbur. Mnl'· 
Charl du Plessis· wat die rand 
M.Sc. Cum Laude verwcrf her, ill 
werksaarn by .die Munisipale Labo' 
ratorium, Oos-Londen. 

* * * 
Mej. Anna Burger, oud-Huis-F'il .. 

Iiet en tans verpleegster in die 
Kaap, is gedurende .die afgelope 
week hier opgemerk. 

* * * 
Mej. Louie du Toit van Stellen 

bosch tree die 17e September in die 
huwelik m t mnr. Piet Fick van 
Caledon. 

* * 
Mej. H. C. Louw van Huis-de- 

Villiers en mnr. Sybrand Cillie, 
werksaam by Dept. van Ontwate .. 
ring en Koelopberging, Kaapstad, 
het gedurende die afgelope naweek 
verloof geraak. 

II: * ," 
Mnr. Christiaan Steyn, Dagbreek, 

en mej. Tienie Steenkamp van Har .. 
monie, het onlangs ht 1 verlowins 
aangekondig. 

* * * 
Mcj. Lynette Wessels, oud-Huisr 

Villiet, het verlede Saterdag in die 
Nuwekerk, Stellenbosch, in die 
huwelik getree met mnr. Bennie 
Marx, van Human dorp. 

~ * * 
Mnr. N. J. de W. Pansegrouwr 

lektor aan die Sosiologiedepartement, 
het 'n navorsingsbeurs vir die "NeW' 
York School of Social Work" ver" 
ower vir 1947. Die beurs word oP 
mededingende grondslae aan buite" 
landse studente toegeken, Ons wens 
mnr. Pansegrouw geluk met die on' 
derskeiding I 

* * * 

Manjef ieke Onderneming 
Verdien u Ond e • ieu tng 
'n Gebeurtenis wat 'n hoogtept nt behoort te vorm in die gel I 

skiedenis van Stellenbosch se kulturele bedrywighede, is die Sang 
fees wat op Vrydagaand, 13 September, in die stadshuis gehou word. 
Die ong, driehondcrd deelnemers verkeer reeds in puik afrigting en 
kritiese m'Usiekkenners wat die kooroefeninge bygewoon het, voor 
spel reeds sang, veral koorsang, van die hoogste gehalte. 

... * '" 
Mf'j. Koksle van Sternhlelm "an 

Huis-dc-VilUcrs het haar mondigw°l" 
ding gevter, 

Me,i. Nancy Steenkamp van guW 
de Villiers het h ar geboortcdag hel" 

nemer. Dit bi d die mees beskeie 
student 'n geleentheid om sy of haar 

j sluimerende talente tot uiling te 
bring. En dis geen voorbarige voor 
spelling om te se dat 'n paar sulke 
feeste Stellenbosch vir goed sang 
bewus sal maak nie . 

Die program wat aangehied word, 
is voldoen'd oortuiging dat niemand 

as kultuurrnens wil 
rdit fees mag mis nie. 

Dis telli die cerate keer in die 
geskiedenis van Stellenbosch dat alle 
ro p rin e van die studente-unie 
o gulhs rti a mw rk om o tn reus 
agtige ondernernlng moontlik te 
maak. 
Afge ien van die pry enswaardig e 

onmiddellike do 1 van die f e die I 

insam ling van fondse ten b hoewe 
v n teringbestryding, h t die sang 
'n eli pere bet l(eni vir Ike cleel- 

denk, 
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V uurdoop Vir Hugo 
Op Vooraand van 3de 

Botsing teen I key» 
Maties 
Teen 

Behoort 
Bellville 

Huidige Vorm 
te Handhaaf 

lVI)5re neem die tweede rondte van die W.P. voetbal eisoen 'n 
aan'Vang. Die spanne is nou in 2 afdelings ingedeel, Stellenbosch 
Speel saam met U.K., Tuine, Bellville, Valsbaai en Somerset.Wes in die 
een afdeling, Ons sal opmerk dat die Maties dit met gedugte spanne 
t~ doen kry en dat alles in die stryd gewerp sal moet word as hulle 
dle oorwinnings van die afgelope tyd wil voortsit. 

Op Coelzenlmrg lIW{(,I/r. Stcllenbosch. morr. IIHl cersl» l'ttll1')JJ'()Cr 

dr:u.I' wanuecr h.ulle die slryd met Helll'illc aank'iloop. Val dN '1}1 ll'lltaai 
(}().t'~l:ng grNtn oplcuu»: uvtarin. lnidc .sp(('1l1ne. 7,(11 d sal spook om ',n oor 
~lltnning te b.chala,z,. is Inic te: betH,yfd 111:(l. As die iooor viit cni[Jsitis 
,ocZa,at sal die 'wcdstryd.,Il'lat die «umskoulikheui tlaarvcn bcire], (JI'OO{ 

,Ioogl,e.., Bereik. AlbC£ SpMl1ne bcskik 00]' drickicortc 'Il'"at (77'( hal go('£! 
can 1'ond.')l-rnge.r. • 

VORIGE BOTSINGS 

nit sal onthou word dat met die 
\Jorige botsing, vroeg in hierdie sei 
Oen, Bellville die Maties skoon oor 
tOtnpe! het in die laaste tien minute 
\Jan die spel, en die wedstryd 16-3 
~ wen het. Ek wil egter beweer dat 
n herhaling daarvan hom more beslis 
~i . weer sal voordoen nie. Aan die 
egm van die seisoen kon ons 'man 

~~e nie vorm vind nie; en v rder was 
Ie span baie verswak ten gevolge 
~an menigvuldige beserings- More 
lv1,1 dit egter nie die geval wees nie. 
~ t uitsondering van Horn, wat 
eelwaarskynlik nie meer vanjaar 
tal speel nie, sal die span op volle 
,terkte op die veld kan draf. Daar 
IS egter 'n moontlikheid dat de Kock, 
~~nwee die naderende praktiese Jokl 
~ samens, ook nie meer gaan speeI 
~e, Dit sal bepaald jammer wees, 
IV nt sy plek sal nie gevul kan 
Ord nie. 

GOEIE VORM 

waar ons voorhoede met Burger" 
Swiegers, Du Toit en Hugo aan 
die spits, die meesterskap behoort 
te toon. 

se Manne 
Onder Onsies 

Di~ Plaza 
Foon 0013 

Those Endearing Young' Charms 
ROBERT YOUNG 

en 
LORRAINE DAY 

Vry(lag en Sa terdag 
6 en 7 Sept. '46. 

A 11(1 om 8 uur n.m. 
Matill o om 8 unr n.m. 

l\'iej. J)aisy Lubbe van Harmonie 
h t Dinsdag saam m t 'n aantal 
vrlendtnno haar v rjaardag gevier, 

• II< 

l\f('jj. Wilhelmina en Ell e Strei 
ChN' van Huis-ten-Bosch het Sondag 
hul g bocrtedag herdenk n het Sat r 
dagogg nd hullo vriende trakt r in 
Die Urtspan. 

... ... '" 
GIst raand het daar 'n ges llige re 

uni van die hokldetoerspan plaasg - 
vind. Dit het die vorm van 'n braal 
vlel aand aang n m, gehou op die 
gronde agter Prima. Die gee van 
die toer het weer herIecf n almal 
wat kon, was tcenwoordtg. 

Mcj. U( bet Botha van Huis-ten 
Bosch het Maandag haar verjaardag 
gevier. 

Mej. Eli e Cellartu t oud-Monlcaner, 
en tans vel bonde aan die personeel 
van die Outeniqua-skool, George, n 
mnr, M. C. Botha, ook 'n cud-Matt , 
het onlangs hul verlowing bekend 
gemaak, • '" .. .. 

l\f(.j. )>l 'ic Mu,l'ais, wat JUl1i maand 
Stell nbosen verlaat hot, is tan on 
derwyscres op Aliwal-N cord. 

II< * 11< 

MOj. Joallie Nccthling van Hula 
de- Villil'l'" he t gist r h ar geboort - 
dag g denk, . . ....... .. .. 

JlATIES! ! ! 

n 

GEVAARLIK 

Bellville beskik oor 'n baie ge 
vaarlike agterlyn. Morgan en De 
Villiers is 'n uitstekende skakel 
paar, terwyl die speelkrag van hulle 
senterpaar, Uys en veral Gonin, go d 
bekend is. Gonin sal veral go d 
dopgehou moet word, want hy sal 
geen opening onbeproef la t verby 
gaan. Verder is daar nog Nnderhay 
wat nie maklik van die doellyn weg 
te hou is nie. 
Ek dink egter dat ens driekwar~ 

te, 500 hulle tans speel, nie ver 
agteruit hoef te staan vir die Bell 
ville-snellers nie. Sennett en Du 
Toit kombineer soos nog nooit voor .. 
heen nie - eersgenoemde se aangee 
word ook heelwat langer - terwyl 
De Villiers en Lategan 'n goeie sell 
terpaar is. De Villiers moet egter 
sy hanteerwerk verbeter. Sy verd 
.diging is egter rotsvas, en hy sal 
Gonin nie sornrner deurlaat nie. 
Lategan sal egter ook vinnig op die 
verdediging moet insldet om gapings 
te voorkom. Watson verbeter met 
elke wedstryd, en maak goed ge 
bruik van sy vaart om om sy teen 
stander te hardloop. 

Sp el u t nnis P 
Skryf dan dadelik in vir die T 11- 

nistoernooi, op 7 Okt., gereel deur 
die Vrouevereni ing van di Uni, 
vcr iteit .. . . 

Die Droog koonmaker 
GOEIE VINNIGE DIENSTE 

BIRDSTHAAT 70, STELLENBOSOH 

WEET V? 
U we t • k r ho .wa r dit 10m. il 
Dm £ Idji • t kry .. ir die ditji •• 
datji •• ? 

Koos: 
p ni 
ani • 

uli d ur iddel 
Sp n "I •• of vir ko 
Po.kantoor. 

MET BELANGSTELLING. 

O~DER.. TEUN })IE M TIE 

Vir Die We/kom-boeki vir 1946 
ONS lED 3 PH 7SE VAN £2.2 .. 0 ~LI A N: 

() Vir <11.- beste tol enlng an '11 bult -om I vir clle \V ~n om- 
Boe! it>. Die onderw CJ'}l moot die tudente .. ) W 01"' 0)1 n .. 
bo ('11 'nor tel of 'n • 'teU nbo ell-tone 1 en mo t in tw • 
1 1 -ure getel 11 we. 

(2) V r die bf'! rte kortverh a1 001' (il tml ntelewe op ~itell n 
bo ch. 'ir II verhale wat gcsldl i vir III Ing, maar w t. 
nte pryse outv It nle, al f1-1-0 stu.c btl word, 

(8) Vir dj(l: bes te Humorlstles SI·t 001' (1 tudentn-I W Oil 

~l nonuoscn, 

SLUITINGSnATUM: 27 ~'RP EM) En 

On 

Univ rsiteits T( r~nio'ing en ~1)Ol't.1 ]"])8: 
I <lit boo op l)ry tel Indl n .' kr tarl ' 

ons be onuornede in v rua u1 Ill. t hull V enlgln n p rr- 
I tubs lean tuur vir 01)11 me in dle 194, "Well om-no lie." 

ECCLESI , 
OE--- 

PO •. BU 29 STI~Lt ~Nn() ... ell 



nIE MATTE, VRYDAO, 6 SEPTRMRER 1946 -------------------------------------------------------- 
BLADSY VYF 

R NEVELDSTRAAT 

DR. P. 1. COERTZE Sal W.P. Goue Curriebeker 
Vir Agtiende Keer Verower? 
Hoe! Wie! Waar I en Wanneer! 

ONS VERLOOR 'N STAATMAKER 
Soos seker .algemeen bekend aan lesers van "Die Matie" is, 

het dr. Coertze onlangs uit Matieland vertrek na Pretoria, waar hy 
'n betrekking aanvaar het in die Studie-Afdeling van die Universi 
teit van Suid-Afrika, wat so pas tot stand gekom het. 

Hoewel ons die Universiteit van Suid,-Afrika natuurlik nie so 
'n bekwame volkekundige en uitstaande lcerkrag misgun nie, moet 
ons erken dat ons sy bekwaamheid en toewyding as dosent, sy offer 
vaardigheid, beslistheid en leiding as Afrikaner en sy gulbartig': 
heid en opregtheid ,as vriend terdee sal mis, 

Noudat die wedloop om die Ourriebeker tot die finaal gekom 
het, en W.P. en Noord-Transvaal, wenners van die Suidelike- en 
Noordelike afdelings onderskeidelik, sal moet uitspook waar die goue 
beker vir die volgende [aar sy tuiste sal he, is dit interessant om 
die geskiedenis van die trofee na te gaan. 

Die beker het op 7 Julie 1891 uit 
Eng land aam met die eer te Britse 
toerspan in Kaapstad aan wal gekom. 
Dit is op Vrydag, 19 Junie 1891, in 
Southampton, tydens 'n afsk id dinee 
aan boord van die Dunotter Castle, 
waarin die Britse span na Suid 
Afrika gereis het op ko te van ICecil 
Rhode , die toenmalige eersteminis 
ter van die Kaap-Kolonie, toever 
trou aan die sor van W. E. Mcla 
gan, die Skotse Kaptein en beroemde 
vleuel van die toerspan, deur die 
skenker, sir Donald Currie, stigter 
en voorsitt r van die Castle-redery 
en 'n groot e portman en ondersteu 
ner van die onderneming. Dit moe 
in Suid-Afrika toegekcn word aan 
die span wat die be te vertonin t~en 
die toerspan lewer. 

Na a£1oop van die toer is die 
beker toegeken aan odie span van 
Griekwaland-Wes, wat 0-3 verloor 
het teen die Britse toerspan. 
.. Die toer pan het 19 wedstryde 
gespeel en 19 gwen. Daar is legs 
een punt teen die toerspan aang te 
ken. Dit was 'n drie (wat to legs 
een punt getel het) aangeteken 
deur C. Ver Ield, die Hamil tons 
vleuel, in die heel e rste w d tryd 
van die toer teen die Kaapstadse 
klub. Later is We telike rovin 
sic 6 - 0 geklop. 
Griekwaland-Wes h t die beker 

egter oorhandig aan die Suid-Afri 
kaanse Rugbyraad om (op versoek 
van die kenker) as 'n wi selbeker 
te dien vir interprovinsiale mede 
dinging. 

'N PROEFPREEK 
JI eel gell.lk, Donie Moolm.an! 

Dit wa 'n moot k rkltk funkste, 
waaraan di go dgeo t nd Daghr k· 
koor nag m Cl' aantr klikh 11 verl n 
h t. Di gr ot g hoor wat t n: 
waordig w 8, h t gctnlg van agUng 
en waard ring vir d v nrbeeldig 
noudtng' n vel' tandlg [eldtng' van 'n 
med stud nt g dur md sy tudl ,jare. 
Dat ook sy gcagt vad r en moe 

del', woonagttg in Born rset-ocs, 
teenwoo dig kon we, w eker vir 
hull en 11' hom 'n gro t 001'1' g. 

V1e Matt v ns di gem nt Iuk 
wat Dan! Moolman as pr dik nt kry. 

Die volgende jaar (1892) is in 
Kimberley vir die eerste keer mee 
geding om die Curr ie-beker deur die 
panne van Westelike-Provinsie, 
Gri kwaland-Wes, Natal, Transvaal 
en Grens. Die beker is gewen deur 
W. P. wat dit al altesaam 16 ke r 
(2 keer saam met Grens) gewen het 
teenoor 2 keer elk deur Transvaal 
en Griekwaland-Wes. 

Maar W.P. was al 17 keer die 
wenner van die 21 interprovinsiale 
toernooie wat reds gehou is. Die 
heel eerste interprovinsiale toer 
nooi is in 1889 - die stigtingsjaar 
van die S.A.-Rugbyraad - in Kim 
berley gehou. W.P. is toe geklop deur 
Tran vaal (5-2) terwyl Griekwas 
6-2 uitgestof is .deur W.P. Die 
2 spanne het elk dus een wedstryd 
verloor, maar die beker is aan W.P. 
toegeken aangesien hulle die Grie 
kwas geklop het. 

Dit is vanjaar dus die 22ste inter 
provinsiale rugby-toernooi maar die 
21e Currie-bek rtoernooi, aangesien 
eers met die 2,de toernooi (1892) vir 
die erste k er om die Currie-beker 
meegeding is. 

Die Currieybeker is van Goud. 
Daar is bereken dat die waarde van 
die gaud in die Currie-beker - voor 
die oorlog - sowat £600 bedra het. 
Tan word die waarde van die goud 
op meer as £1,000 geskat. 

Omdat die beker, wat 10 duim 
hoog is (sonder voetstuk) so waar 
devol is, word dit sorgvuldig bewaar 
deur die S.A.-Rugbyraad en maar net 
'n plaatjie met die name van die 
oorwinnaar na afloop van elke toer 
nooi op die voetstuk aangebring. 
Maar in 1939, toe Tran vaal vir W.P. 
in die beslissende wedstryd op 
Nuweland 17-6 geklop het, is die 
beker aan die kaptein van die Trans 
vaalse span oorhandig. 

Dit is egter cnwaarskynlik dat die 
beker in die be lissende wedstryd 
vanjaar a n die wenner oorhandig sal 
word. Dit is te gevaarlik om so 'n 
waardevolle beker rond te stuur n 
rond te dra. 

Dr. Coertze is reeds nagenoeg 16 
jaar gelede, pas na hy die B.A .• graad 
hier behaal het, as dosent in Bantoe 
tale en Volkekunde aan ons Univer 
siteit aangestel. 'n Paar [aar daarna 
het hy die M.A.-graad in Bantoe 
tale verwerf, en nog enige jare 
daarna die D.Phil-graad in Volke 
kunde - voorwaar 'n prestasie waar, 
op enige persoon met reg trots kan 
wees. Daar is trouens baie min, in 
dien enige, persone in ons land wat 
so goed gekwalifiseerd en onder 
legd is in en die volkekundige .en 
die Bantoetaalku~dige wetenskap I 

Dit is dan klaarblyklik ook om die 
rede dat die betrokke owerheid' 50 

'n mate van vertroue in dr. Coertze 
stel .dat hulle die opbouing van so 
'n omvattende en belangrike depar 
tement van hul inrigting soos die 
van die Volkekunde-Bantoetale aan 
sy sorg toevertrou het. En as hulle 
hom daardeur 'n groot eer aange 
doen het, dan het die Universiteit 
van Stellenboscb, waarvan by 'n pro 
duk is, ook rede om trots daarop 
te voel. 
Wat die sosiaal-politicke lewe be 

tref, was hy ook een van die Ieiden .. 
.de figure hier onder ons. Getuie 
daarvan die feit dat hy tot oor sy 
vertrek nog hoofkommandant van 
die Studente-O.B.-kommandos. en 
enkele jare gelede Suidelike Streek 
leier van die A.N .S. was. In die 
verband het talle tudente hom 
deeglik leer ken en waardeer as 'n 
Afrikaner en vriend van die beste 

R. W. VAN RIJN 
BRIIMAKER 

Bring u oogarts se voorskrit 
na my. Groot verskehlenheld In 
die modern te Bl'lIrame, asook 
raamlose modelle, Speslale at 
slag vir studente. 

3DE VERDIEPING GROOTE 

kaliber. Voorts sal sy naam steeds I 

onder die eerstes wees wat genoern 
word in verband met die uitboulns 
en prestasies van die Berg- en 
Toerklub, wat Stellenbosch tot eer 
strek en b kendheid oor die hele 
land verwerf het. Maar ook Die 
Matie sal hom nie vergeet nie, en 
bring hulde aan hom wie se stern 
van tyd tot tyd so duidelik in hier 
die kolomme gespreek het. 

I 
Ons verbly ons in die wete .dat . 

dr. ICoertze daar in die Noorde voort 
sal gaan op die weg wat hy met so 
veel sukses in belang van ons stu 
derende jeug in die besonder en I 
ons volk in die algemeen bewandel 
het. Ons wens hom in sy gesin at 
les van die allerbeste en voorspoe 
digste in sy nuwe werkkring toe I .......................... 
WIENERSDAG, 7 OKTOBER. 

Feestelikheid op Stellenbosch il1 
vorm van T' nni toernooi. J{0rt1 
spee1 saam en steun fondse var 
Vrouevereniging. . .. • ..... ++41 

---------- ---"""-r," HENDUIKSZ 
die slagter, spesialiseer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAAIVLEISAANDE. 
Andrinr •• t_!:aat, St 1I.nbo.~ 

HET JULLE GEJJ7EET • • • 
Bedienillg in die, ... , 
EIKE~KAFE 

is sy (}nigste staatllwlwr-advertt>llsie 

KOIll oorluig 11 elf dat, t~J181)yte van 
beperl te voorrade, 'n klein man .. flink 
l)er OJ1(wl hnl hfl' te dienste Iewer nan 

8tU<1 nte owel II under llUhli~k. 
\ 

DIE EIKE~KAFE 

Dat Jalcohll Durand net 6 voet 3 
duim in sy sokki s staan ? 
Dat Daantjle Hugo vtnntger in 

voetba lsko ne as in spyk l' keene is? 
Dat Daan Swlcgcrs op sy bcste 

speel as hy vroeg in die w dstryd 'n 
gcniepsig skop opdocn? 
Dat ,Jan Horn dikwels 'n skrum .. 

skak 1 vir 'n hal aanslen '! 

LILLIANS 
VERWELKQM U ALMAL. 

Elegante n Ekskluaicwe Modelle 
teen Redelik Pryse. ond rde Stu 
d nte al tevred gestel. 'n P rsoonlike 

b soek "at U oortutg. 

TEIJ .. ENBOSC~ 



TOEI KOTZE Konsert Dear Duit e 
Studente 

£ 160 lngesamel Vir Noodlenigin 

Puik 

Verlede Saterdagaand het die Duitse studente van ons Univer 
siteit 'n groot verrassing aan aIle belangstellendes gebied in die 
vorm van 'n baie geslaagde en aantreklike verskeidenheidslconsert 
in die C.S.V.-saal - en daardeur self 'n baie aangename verrassing 
ontvang, want wie sou nou ooit verwag het dat daardie prysenswaar 
dige poging meer as £160 sou oplewer! Die geld word aangewend 
ten behoewe van noodlydende Duitsland, 

ALLERLEI. Die Matie wil ons Duitse med - 
studente hartlik gel kwcns met 
die besonder lofwaardige onder 
neming as sulks, n in besonder 
met daardie vet bedrag van £160 I 

Om 6 uur die middag is 'n ligte 
ete in die saal bedien, en om 7.30 
het die konsert 'n aanvang gen m. 
Hierdie konsert het 'n tipies Duitse 
karakter gedra - eers .die tonee1- 
stuk "Die zertanzte Sohne", daarna 
'n variasie van Duitse volkspele en 
volksliedere en die populer e "Ma 
dame Pompedour". Die besieling 
Wat voortvloei uit die do lstelling 
self het gedien as basis van sukses 
en dan het die baie simpatieke ge 
hoor ook natuurlik die regte atmos 
feer geskep. Die saal was stamp 
vol; baie mense, wat nie Duits ken 
nie, was nie eens in staat om die dia 
loog goed te volg nie, maar alrnal 
het waardeer wat aangebied is-die 
wyse waarop dit aangebied is, die 
doel t lling a ter die groot onder 
neming. 
Tydens die pouse is ook allerlei 

artikeltjies wat deur die studente 
in hulle vrye tyd verva rdig is, v r 
koop - en hieruit het bai ponde 
in evloei. 

ALMAL SAAM. 
o s noem Hew r geen name van 

'Persone in verband m t die onderne 
tning nie. Toe 'n Matie-verteen 
Woordiger naamlik aan een van die 
prominente deelnemers gevra het wie 
e name spesif'iek v rmeld kan }Vord, 
was die antwoord: "Ek weet nie - 
Imal h t so lekker saamg werk dat 
dit onr gverdig sou w es om net 
ekere name te noern." 

liONS STAP, STAP, STAP." 

Waar die ee se branders skuimend 
Teen die hoe rotse slusn, 
In die metin se silwer skynseJ 

1 die B. T. Kaners gesn:" 

Die Septembervakan ie is op han 
de n voor alles is hy ds ar vir die 
~. T. Kan r: Dis mos die lente 
tnaand, die romantiese maand wan 
lleer ons opnuut die skoonheid van 
die natuur gaan opsoek. 
Ons gaan weer kampvuurhou waar 

'On , t rwyI on in di vlamrne tuur, 
Qie wige dreuning van die se hoor; 
n W r die geklots van die brand rs 

'On nan die sl ap kan sus. 
liierdi keer gaan dit na Agulhas, 

Qie v rst suidpu t van Afrika. Al 
lang die kus gaan ons stap, die 
kerp we rkaatsende Ii trot e r, 
n die soutbries van die see inn m. 
(lui ter toeriste, jull mo t sor vir 
dank r br ille-l) Van Waenhuiskrans 
f f, al Ian di see tot by Stand- 
Ord Cov a n on stap, d.w .. tot 
til n Hermanus en Gansbaai. Ons 

n ommer 'n "hoe" toer maa en iet bruin esi te t rugke r. - 0, v. 
. Walt. 

BOl""f4 --_'--,- 
Hare Sal 
Va aand 
Waao 

Matie en Ikey 
In J aar likse 
B~tsing 

In die Hoerjong'enskool aal om 
7.45 n.m. sal die Matiebokser 
probeer om van die oortol in 
energie waarmea di len o 1 om 
in die bokskryt ontslae te raalt: 

Op Stellenbosch bot die home; as 
dit nie in Kaap tad ook 0 is ni , 
hoop ons maar dat die Ikeys se OC 
hulle daaraan sal herinn r; of, na 
tuurlik, mi kien sal die swel els aan 
hierdie kant net roter gem k wo d, 
wat ook w lkom is, a nge ien dit 
lyk of die lente vir die Junior no 
te traag is. 
Dis ook nie sommer so 'n ou to r 

nooitjie ni : dis Intervarsity I n di 
wenners kry die beg erlike Hawly 
beker. Op die oomhlik is dit nog 
in Kaapstad, maar dit was darern 0 

hitt te of dit het verlede [aar bier 
natoe gekorn. 

Die volg nde Maties ne m d eI: 
VIi g: Wilken in ('n lastig kerel 

tjie : by vlieg op e n pI k op n t 
om weer op 'n ander plek te aan 
sit). 
Ver: TollleP.r£ltorius: (Hyw rk 

sy aanvalte matemati uit n p 
dit dan wiskundig toe). 
Lig: Swsnepoel : (Ons k n born; 

hy's die man wat so ver riklik 
mooi kan boks .. ,. ond r spel 
tjies). 
Welter. Both: A hy daa die 

r gterhcu inkry, i dit kin rpr. c t 
(met die Ikey natuurlik, w nt hy 
s 1£ mo t mer nog sy mondigwor- 
ding in hierdie wereld vier). . 
Ligswaar: Jacobsz (di JUniO S 
tum" hom ni eintlik uit rn ). 

" Swaar: WatsolJ - dit i a die 
vo tb lspelers hom 11 t wit toel t 
om te boks; hy rna laan met '11 

vui ! 
Daar al 'n antal voor ev te 

ook w es, 
V naand in die H.J.S.-saall 

)!J46 

Sal Matfes Hul W.P. 
Titels Behou 

VAN 1 AAPSTAD 

• 
Die jaarlik steel-program i ver 
de w ek voltooi toe Stell nbo ch 

t n Apollo te st. an ekom het. 
Dit beteken e ter dat alles 

Maak 

Vir 1 "'reI 

Wat Tl"aalc. 
nou stil 
ni. 
Daar is volgende week die uitdun 

ne en finaal van di We. t lik ro 
vinsie-karnpioenskapps wat Ma n 
da - n Wo nsda and onde k id - 
Iik afgehand 1 word. V ral vanjaar 
al di mededingin baie taai w 
want die tw e beste van Ike ewi 
kwaJifise r vir odie Suid-Afr ik ans 
kampioen k ppe wat 001 vanjaar in 
Kaapstad af ehandel word. Daar i 
ook die verdere vooruitsig vir hi r 
die p lone om We telike Provinsie 
t en Suid-Transvaal in Oktober, en 
teen die Arnerikaanse span in Juni 
1947 t e ve teenwoordi . 
Die Matie sIs If 011 eveer 

twaalf van die b te stoeier in 
skryf n hulle sal huls If d eglik 
1 at g ld, veral in die liggewig, we 
tergewig en midd 1gewig. Al kom 
aldrie hierdie tit Is ni na St Hen 
bosch terug nie d n behoort 'n h le 
paar van ons sto iers nogtans tot 
die finale rondte deur t druk. 

• 
3 

LEERTASSE 

H01\l 001 Non O. f 
T .L UR.., TEI".I X r l!A 

VOORI 01\1. 

£1· .. 15·3 - £ .1 .. 9 - £3. 9·0 

Die C.S.V. Boekhand 1 
PI instrn 1 

P. '.0. Vrolik 
Byeen 

Jaarlik c inee 
Groot uk e 

850 

·oon 2 

Op 23 Augu tu h t P.S.O. sy 
[aarlik din e gehou in Di Uit 
span ond r di bekwarne konvenor- 
skap v n Andri Gouw. 

JO 
E 

A UP ., 

n 
ird .. 

L J~ 
.0 RE N U 

llAR'!'. 

· C. DU TOIT 

UIKE BOL-1I1cJ .. __ 
M t AL N 

n ] 

On thou die op 21 Sep- 
t mber ill di ],4 

r 



BLADSY S" 

A let; kkursus te S oemfon ein 

Twe de Van Sy 500rt 

D:JUR J. J. ~nER OlIIN 

Hi r 1 at! ttekafrtgterskureus i 
g hou t Bloemfont in -13 Juli 
1946, on is gereel deur die Vrystaat 

part ment van Ondcrwys n 
t1 ttekbond, onder die beskcrming 

v n di N.A.R. vir Liggarun opvoe 
din . 

root po in v n 
e rouever .. 

• 00 in vir u n6i, 
ind n koon 

pl 8 op M nd , 7 

G. E. IIENDRIKSZ 
•• i.win I 'fir' 

VARS GEBAKT~ VIS, 
SOUTVIS en KIPPERS. 
AA TAPPELREPIES, 

Op die Pad an 
Suid-Afrika 

word opg vo r (Z u.r df, 
nO!.AR ~JEUG 

em di 
B.LAAS-ORI{ES 
van KAAPSTAD 

in die 

C.S.V.-Saal, Stellenbo cit 
op 

S TEUnAG 7 SEPTEMBER 
om 8-uur nm, 

Bespre k by Dio O.R.V.-Boekhanncl. 

To gang: 

Volw ~.. nes 2/8; Studente 2/ .. ; 
I{ind~rs 1/6 

EDKFJ AFRIKANER BElIOORT nIT 
BY TE WOON. 

FLO I A 
uulcnte, Flora bedanl« It 

vir die onder teuning en 
'Willi. It "n. plesierige »o 
leon ie toe. 

ir BLAKEND! 
GESONDHEID 
rink 

HEERLIKE 

KWV 
DRUIWESAP 

a 

Onthou l K.W.V •• 
Eau de Cologne i 'n 
be onder aangename 

en ioelriekende parjuum 

------------ , 
HOV Ii OERS! 

R guit na die Studente-Apteek vir 
al u APTEEI{-BENODIGDHEDE. 

• Fllnke Bedlcning en De kundlg 
Toeb reldlng van Medi yn • 

Ons spesialisc rook in die Ont 
wlkk ling en Afdrukk v n Spo le en 

N -gaU rwe, 

S,)oedige Diensl 

• 
DIE 

STELLENBOSCH 
APTEEK 

(N. C. Hough) 
Andclngastraat 

STELI~ENBOSC I 

HENDRII Z 
(Foon 95) 

Til' Etcl t.ri('! Benodl dh de, Radio- 
en alle EloJctrle e Repar i s, 
(Lang ;::'( llenbo ell-Apt I) 

Andrln tr t, Itellenbo ch, 

• 

G ER A ,.TE SWEETPAKr/~ IS HIEU! DIE IJ 

'11 Groot be etulin l1'ALIA.ANSE BRIAll PYPE. 

Ui lIN de ua de! )i~ he- t Pype op die dorp 
11 hn if" hill it l)ry c. 

w (Edrn .) pk. 
Po bu 21. ~oon 20. T ... u. ~NBO", til 

word gegee in die 

DIS UN~ SKOOL 

• 
TIEER1.JIKB GEBAK-NET 
WAT U HART DEGEER 

• 
Kom besoek ons winkel in 

PIJE INSTHAAT 
en • probcer ons Koek, 'I'ert, 
Vleispasteitjies en alles wat 

lekker is. 

• 
(Foon 135) 

Maties ! Dee 
Victoria I(aiee 
Vir * V rs Vrugt. 

Smaaklik Lekk rs 
VrieDdelike Bedi nin 
M r, MALlER 

Ion Di 
Vir die maah .an 

LESSE 

EFLEX STUDIO 
])I1!J STlTDENTE-AFNEJ.f1ER 

arclay ankgebou 
ANDRINGASTRAA'f 


