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'l'ERPSICHORIA 

CONVENOR 1 S RAPORT 1934. 

Die eerste jaar van Terpsichoria se bestaan was blykbaar vol

gens die o:)inie v2.n a.lle belang stellendes, bestaande u1 t lede en 

ondersteuners so rnl as bui testac.nders, '_1 groot sukses. Di t moet 

egter nie uit die oog ver loor wor d dat daar nog baie tekortkorninge 

is en dat Terpsichoria nog ver van volmaa.k ls. 

Di e suks es waarmee Terpsichoria in die eerste jaar van sy be-

staen mee bekroon is kan toeg eskryf word aan ver ;:. . ._c.,~ e fei te. Die 

eerste en waarskynlik die verne.amste is dat di t ;n groot leemte in 

die studente gemeenska '.) van Stellenbos ch opvul of help opvul, >n 

leemte wat al jare lang bestaan Om praktiese bewys hiervan te 

lewer ka.n ma.er net gemeld word dat d.aar vir die laaste twee danse 

a -= n minstens vyf ·c. ien y ersone p er dE.ns besondere kaartjies ger1eier 

moes word, en dat vir die ander c1anse behalwe die eerste, die e.an-

vraag vir kaar t j ies ook alty d grot er vvas as wa.t die bestuur d1 t wens 

-lik g eag het om toe te staan . Terpsichoria sal due ook van nou af 

meer as ooit tevore h elp skree; ; . .. ,pns wi.l ·· 'n saal he"! 

,n Ander feit wat tot die suk ses van die klub bygedra het is 

dat die weg vir Terpsichoria g ebaari is deur ander d~rglike ono!fi

siele klubs we.a.rvan Terpsichorie. eintlik 'n ui tvloeisel is. 

'n Verdere fak t or van g la.d geen g eringe aard is dat ;n groot 

groep van die doafJ'ende staf van die Universiteit van Stellenbosch, 

bestaande ui t ons g eagte president, vice-presidente en ande,r per-

sone, di e klub so getrou ondersteun het, daadwerklik sowel as moreel. 

Hierdie persone so wel as studente-led e en ander ondersteuners van 

die klub het daartoe bygedra ds.t dae.r binne Ter:psicharia ;n aange-

name a.tmosfeer on tstaan het wa·c., 60 te se uniek is en w~.t deur 

buitestaande persone met niks anders as lof oorlaai word nie. 

Nou verwant h ieraan is nog :n ander punt wat ook aangeraak kan 

word. Ons vind dat O ) Stellen Josch die studente baie min met lede 

ve.n die doserende staf in a.anre.ki ng lw m o o sociale g ebied. Dit is ::· 

'a onvrnnslike t oests.nd. van sake en Terpsichoria help b e) aald om di t 
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ui t die weg te ruim . Die studente-ondersteuners maak egter glad 

nie genoeg ge-oruik van hierO.ie gulde gel eentheid wat hulle gebied 

r:ord om met · ___ g;roo t groep va n d.i e doserend e staf in e.a,nreJting te 

kom nie. Dit is iets w2.t die I~i ees t e stud ente nie van bewus is nie 

en wat bepe,e.ld. hulle e.a nd2.g ;:ierci is. 

Gedurende di e eerste je.c.r Y8.n sy b es te.2.n het cLie klub ses 

de.nse ge~rga.niseer en oor die e.l g emeen ges ·')roke kan gese word dat 

cd e orkeste w2:t, vir die geleenth e c~ e bespreek was, de.nsmusiek va.n ':1 

hoe gehalte gelewer het. 

Op een geleentheid was daar ook ~ dansdemonstrasie gegee wat 

gereel wa.s deur . .Iej. s. Spencer . Sy we.s so goed om di t kostelo~e 

te doen en on$bly ha.ar baie dc::.nk verskuldig. Ek uil die hoop 

hier uitspreek dat daar in d ie t oekoms meer derg elike nuwighede in-

gevoer sal word . Di t sal tot die voorui tge.ng van die klub bydre .. 

Voor die le.aste dFJ1 S was die f inansiele t oestand van die k.lub 

so goed dat daar mo es b esl ui t '.. :ord of daa,r nag t wee geiaone de..nse 

sou gegee word d.V[.9. sewe e.lte same en of op die la.e.ste dans vmt 

dan e.s je,arl ikse funks i e van aie klub sou ctien, verversings gratis 

bedien sou vord . Omstandigh ea_e in 2g genome het di t wensl1k ge-

blyk om le.asg enoeinde te doen en volgens mededeling s was di t iu groot 

suk.ses. 

Ne. aa.nlei ding ve.n die onders taande In:komste en Ui tga.Ne Rekenirg 

van die klub vir ciie afgelope jE.ar is dit duidelik dat die klub se 

fine.ns iele toestend ool:. buiteng ewo on gesond is. Di t k~m trouens 

ook afg elei ; 1 01~d ui t die fei t dc:.t die klub instaa t was om v erver

sing s gratis te bedien op di e la2.s ·c, e dans. 



Uitge..wes. 

Skryfbehoef tes 

Drukwerk 

Slegte Skulde 

Verversings (O~ keste) 

Saal (Huur) 

Orkeste (Huur) 

Verversings vir laas-

te dans. 

Telef oon 

Verversings ( Y:om.) 

Conv . 2... Lek°('. fooie 

Deurnagters 

Bediening op laaste 

dans 

Gemeng 
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18 

8 19 3 

1 2 6 

5 1 3 

3 15 

52 13 

8 6 6 

- 13 

9 7 

6 15 

3 9 

1 5 

- 10 1 

Balans van Inkomste oor 

Uitgawes 1 2 10 
£ 95 

Inkomste. 

Advertensies 

0ubskripsies en 

Donasi es 

Besondere Kaartjies 

Verversingsreg 

£ 1 5 -

38 11 

53 14 -
1 10 

ct, 95 

Hier kan net melding ve .. n g emaak word dat die inkomste van die 

verversingsfooi hoer moes g ewees het en die uitgawe, ten opsigte 

van verversings vir die orkes laer . Vir die laaste twee danae 

was dit egter so gereel dat die een vir die ander betaal het, 

sander dit in die finansiele boeke van die klub a an te teken. 

Die bestuur se werksae .. mhede het oor die algemeen vlot gega.an. 

.i'Jloeilikhede het egter nie al t yd ontbreek nie. Afgesien van die 

fei t dat sommig e be stuurslede n i e e .. l tyd hulle pligte getrou nage..-

kom of kon ne.g elwm het nie was de .. ar ook nog ander faktore wat die 

organisasie werk bai e moeiliker g emaak h et. 

Een van aie groot s truikelblokke was, en sal in die toekoms 

nog wees, dat die Conserv~toriumsaal nie meer a s veertien dae voor 

die tyd bespreek kan word nie. Dit is die reeling wat ten opsigte 
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v an a.lle studente ligga ine g eld. Aan die anderkant het ona egter 

weer die voorde el,wat van groot betekenis is, dat ons die saal kan 

kry teen 'n gering e bed.rag van 12/6. Omstandighede, waarop nie 

ingeg e,:0.n s a l word n ie, is nou eerni.1ac:.l so, en tereg ook, dat indien 

ons die sae.l meer as veertien da.e voorui t wil bespreek ons verplig 

sal vrnes om vyf of ses ghienies te betaal we.t met die lae sub-

skripsies van l aaste jaar natuurlik buite die kvrnssie was. Dit 

sou rofweg 'n e,dc~isionele ui t gawe v 2.n <~25 beteken het. 

Hierui t sprui t verna.:unlik t Hee moeilikhede. Eerstens kan one, 

ons geagte President en Vice-Fresidente nie meer as veertien dae 

vooruit kennis gee va.n danse nie, wat eintlik :n te kort tydperk is. 

Tweedens kan ons nie al tyd 'n goeie orkes in die hande kry nie 

omrede meeste d2.n e.l bespreek is. Ander organisasiewerk moet dan 

ook binne hierdie kort tydperk g edoen word. Laasgenoemde is egter 

nie so ~ groot probleem nie. 

·,°fas dit ;1ie vir artiekel 7 (g), wat h1er onder volg, dan sou 

die bestuur dit seker baie swaaY gevi nd het, soms seker onmoontlik 

om a c-.n te g e?.E.n met sy werksaa.rnh ede. 

Artiekel 7 (g). Indien de.ar geen kworwn is op 'n vergadering 

nie, de.n kry C:.ie bestuur i }) so facto vol111ag om alle sake wat voor diee 

vergadering sou g ele ' .. ord, f ine.2.l af te handel. Vir 'n bestuurs-

vergadering is 'n kworum bestae n d.e ui t twee-derdes van die bestuurs

lede 'n vereiste. 

Behalwe die stigtings vergadering en die daarop volgende ver

ga~ering was da2r nog nooit 'n ander persoon of lid behalwe die be

stuurslede, by 'n vergadering v 2.n lede nie. Mo et di t nou as be

treurenswaardig beskou word ornrede daar blykbaer 'n tekort aan be

langstelling is by die lede of moet ons di t interpreteer as 'n be·

wys van absolute vertroue in c.ie bestuur of is dit alby ? 

Siende da t ons waarskyblik nie in die nabye toekoms in saal sal 

kry nie en ook nie 'n nuwe vloer in die Conservatoriumsaal nie, be

boort die betrokke ligg a.am g ena der "'ue word met :n versoek om die 

vloer in bietjie te repareer en g elyk te maek. 
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Ten lae.ste voel ek my ver) lig o;n i;.1 onaangena;ne punt onder die 

aE.ndag ve.n di e lede te bring na<· mlik da.t Terpsichoria onverdiende 

en onregverdige teenstand van die Koshuis-komitee moes ondervind. 

Voordat ek die toestand van sake hier weergee wil elt eerstens na-

d.ruklik daarop v1ys d.at ek nie hier probeer om persoonlik teen enig e 

persoon of liggarun uit te vaar nie. Ondersta2.nde is suiwer 'a 

weergawe van blote feite en logiese gevolgtrekkings wat daarop ge-

baseer is. 

Aan die einde van verlede j e.ar het die s. V .R. beslui t om 'n 

buitengewone gala-week te organis eer. Die fondse wat gedurende 

die tyd sou versrunel Hord sou in die Voortrekker-Monument-fonds ge-

s t ort word. Onder endere het die gala-week-komitee, die beetuur 

van Terpsichoria off i sieel gevra om 'n dc;.ns te reel gedurende gal a

week, vmt die dae tussen d.ie lste en 8ste Des. 1934 insluitende 

genoemde datums beslaan het, as deel van die feestelikhede. 

Terpsichoria was maar te gereed om in die opsig te probeer 

byd.ra tot die sukses van die f eestelikhede wat vir 'n goeie doel 

georganiseer was en wat van groot advertensie waarde vir die Uni-

versiteit van Stellenbosch sou wees. 

Die versoek was aan Terpsichoria gerig in die eerste week van 

Nov. 1934 en op die tydstip was die toestand van sake as volg. 

Volgens grondwet moes die bestum.~ van Terpsichoria nog een dans 

reel vir die lede en wel in die vorm Ven 'n jaarlikse funksie. .G.~ ;;;· 
as 

die daney'deel van die gala-week feestelikhede te reel sou vir die 

studente massa van so te se nul en geen wacrde .gewees het nie, 

omrede daar aan baie min buitestaa.ndes d.w.s. nie-lede, toegang tot 

die dans sou kon verleen word nie. Die bestuur het toe beSu.it om 
.. 

indien moontlik, en die bestuur het ook alles in sy vermoe gedoen 

om dit te probeer moontlik mac..k soos duidelik sal blyk uit onder-

staande' 'n ekstra dans te reel in gala-week. Hieruit het nood-

wendig gevolg d2.t die bestuur ver Jlig was om die jaarlikse funksie 

van die klub voor gala-week te reel omrede t wee danse gedurende 

gc?.la-week te veel ven 'n goeie ding sou wees en ook prakties onmoont-
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lik '.'!C:,S. Afgesien hi ervEm was d.ie bestuur verplig om die j c.arlik-

se funksie van cu e klub voor gal a- week te or ganiseer omrede van 

die lede miskien al voor gal a- week van Stellenbosch sou vertrek. 

Daar was dus net twe e moontlike datums vir die dens en d.it was 

Vrydag 23 Nov. en Vrydag 30 Nov. 

Op die stadium het Prof. C. G. W. Schwne.nn, Voorsitter van 

die Kinder Welvaart Vereniging en Vice-President van Terpsichoria 

die bestuur vriendelik versoek om ni e di e dans op die }Oste Nov. 

te hou nie omrec e Herr Endler 'n musiek-aand sou gee op daardie 

datum ten behoe 1;-.re van die Kinder Welvaart Vereniging. Die bestuur 

het die versoek sonder aarsel toeg estaan omrede die lede van 

mening was da t daar 'r4 ander ui trreg was wat met so min rnoontlike 

ander belange bots. Vrydag die 23ste Nov. was volgens die 

mening van die bestuur buite die kwessie omrede dit binne die tyd

perk van die eksamens geval h et. Dit laaste offisiele dag vir 

eksamens was V.'oensdag die 2Bste Nov. en dus was die bestuur se 

a E.ndag geve stig op Woensdag en Donderda.g die 2&ste en 29ste Nov. 

respektiewelik. 

Nou moet die belanghebbendes daarop gevrys word dat een van 

die dames koshuisreels betreffende dans hierop neerkom dat dames, 

met nog ender bykomende beperkinge wat hier nie van krag is nie, 

toegelaat sal word om te ge.e.n dans as di t op 'n Vrydag e.e.nd of a.a.nde 

is wat publieke vakansie dae voorafgaen. Die ratio van die reel is 

dat die volgende dag nie 'n akede;niese dag moet wees nie want baie 

mense het nie as b.ulle die aand gedans het 'n te ak.tievrn brein die 

volgende dag nie. Dit is ook soos die Voorsi t ter van die Senaat, 

Dr. R. W. 'i~-ilcocks di t int erpre t eer. Volgens sy mening was dit in 

orde as die dames uit koshuise 09 die 28ste en 29ste sou gaan dans 

ma2.r om seker te maak het hy ons aangeraai om met die Voorsi tter 

van die koshui skomi tee ne,e,mlik Dr. E. Stegmann in verbinding te tree 

wat ek ook t oe per telefoon g edoen het. Dr. E. Stegmann het. my 

meegedeel dat die reel lees ,~ublieke valrensie" dae en dat die 28ste 

en 29ste nie :;rnbli eke va.kansie ds.e is nie as ook dat hy nie die 
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reels kan ve1ander nie daar die enigste liggame vrat dit kan doen 

die Vice-Kanseliers Komitee en / of die raa d is. Dr. Stegmann het 

dus verkies om die reel volg ens die letter en nie volg ens die gees 

. r.:.,;.:;. _n waarin di t opgestel is ni e te interpreteer. 

Die letter like interpretasie kom dus blykbaar hierop neer dat 

dames-koshuis-studente nie op 'n aand kan gaan dans as die publiek 

nie die volgende dag saam met hul le vakansie hou nie. Ook moet 

die leser daaro9 g ewys word dat die dames kon huistoe gaan net na 

die eksamens indien hulle dit sou verkies maar hulle mag nie gaan 

dans nie. 

Prof. F. E. J. Malherbe is toe as President van die Klub ver

soek om 'n vriendelike woordjie by Dr. E. Stegmann te gaen doen vir 

ons. Dr. E Stegmann het egter nog geweier en gese dat hy nie die 

reels kan verander nie want de.n s al die studente in toekoms met 

nog allerhande ander versoeke kom soos b.v. of hulle gedurende 

bloktyd of eksarnentyd of weeksae.nde mag gaan dans. 'n Dergelike 

versoek behoort nie toegestaan te word nie want bloktyd sowel as 

eksamentyd is in die gees nog akedemiese dae. Terselfder tyd 

moet egj;er dae.rop gewys word da t Dr. E. Stegmann aan die hand gegee 

het dat ons die dans op die 23ste moes gee d.w.a. gedurende ek

samentyd. Dit is amper onnodig om te meld dat die inhoud van die 

wenk direk bots met die inhoud van die beswaar wat Dr. E. Stegmann 

geopper het soos hierbo uiteengesit. 

Terloops kan hier melding g ernaak word ven die feit dat Dr. 

Stegmann al in ~ie verlede kennis gegee het van 'n verandering van 

koshuisreels wanneer daar 'n groat mate van indirekte bewys was dat 

die verendering s nie formeel deur die Vice-Kanseliers Komitee of 

die Raad bekragtig was nie. Dit is 'n punt wat hier van belang is. 

Di e bestuur het toe besluit om Dr. E. Stegmann te versoek om 

'n afvaardiging van TerpBichoria 'n onderhoud toe te staan. Daar is 

toe telefonies deur my om ;n onderhoud gevra en dit is ons geweier. 

Toe ek Dr. E. Stegmann op 'n belee fde en vriendelike wy se da.arop wou 

wys dat sy standpunt sover ons dit kan agter kom ongegrond is het 
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hy die telefoon in my oor afgebel. 

Ook die Voorsi tter van die s. V .R. Ivlnr. B. Havermann kon niks 

aan die sa&k doen nie en toe is in brief aan die Voorsitter van die 

Senaat geskryf wat toe met die Voorsi t ter van die Kinder Welvaart 

Vereniging onder handel het en dit so gereel het dat ons die dans op 

die 30ste Nov. kon hou. Ons is die genoemde Voorsitters baie dank 

verskuldig vir hulle hulp. Self 1E0Ll ons nie met die Kinder Weh .. .. <. 
vaart Verenig ing onderhandel nie daar ons klaar aan hulle beloof 

het om nie die dans vir die 30ste te reel nie. 

Dit, in kort, is die f eite wat ek my verplig voel om aan die 

belangstellendes en lede van Terpsichoria mee te deel. As dit was 

dat Terpsichoria. met 'n onredelike versoek wat die verontagsaming 

van reels sou genoodsaaJ.c na Dr 1 E. Stegmann gegaan het dan sou 'n 

mens nog deels sy handelswyse kon verstaan. Die versoek was egter 

hoegenaamd nie van so 'n aard nie, dit was a lleen 'n versoek dat die 

bestaande reel moes interpreteer word in die gees wa2rin dit op-

gestel was. 

Ten laaste kan nog daarop gewys word dat al die moeite gedoen 

was om ander liggame te gemoet te kom en dat Terpsichoria self al

leen 'n klein mate van indirekte voordeel daaruit sou kry. Dit 

raa.k dus fei tlik nie net Terpsichoria nie maar die hele studente 

gemeenskap asook ander buitestaande persone. 

Hier kan net gemeld word da.t die deel va.n die raport behande

lende die Koshuiskomi tee geplae.s sal word in die Student indien die 

redakteur dit wenslik ag om sodoende Dr. E. Stegmann 'n geleentheid 

te gee om sy handelswyse te verduidelik asook sy standpunt wat nie 

juis in alle opsigte duidelik is nie. 

Ten slotte wil ek net al die persone wat tot die sukses van 

Terpsichoria bygedra het, en veral my mede-bestuurslede hartlik be-

vank vir hulle hulp. Ook wil ek die hoop uitspreek dat Terpsicho~ 

ria in die tweede jaar van sy bestaan minder moeilikhede sal ·deur

maak en met nog groter sukses bekroon word. 

(Geteken ) G. J. Pienaa,x:, 
\Convenor). 


