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DIEDERICHS OPEN WEEK
VAN FEESVI I NG.

Hoofleier.
nit is b sonder opvullend ell
v erblydetul dat die [eutt van
ons land 0 "n groat belnntt. tolling in die Redding daad
beweging v ertoon. Byna ;11
elke Airikennso Univ orsiteit of
Kollege is dear groot gctullo
stutlente wat me slleen besig
is met '1] deeglike bestudering
van die ontstaan en doclstellings van die bewe ,ing, maar
ook met die daad vrr die bew eging beywer.
Dit ken ook nie enders nie l
W ant dtt is [uis die [eug wle
se lew» nog voor If', wat ill
die Reddingsdand 'n bew e tin
moet S,1(>n war gaun m ewerk
om vir 110m dserdi e toekoms
op t konomias
gebied te v r
, ekcr.

"Een van die fundamentele beginsels van ons beweging if)" die
onwrikbare geloof in die toekoms en in die ewiae bestemming' van
ons volk," het dr. N. Diederichs in sy openings rede verklaar.
Die groot aantal aanwesiges by die eerste konsert in die stadsaal op Maandagaand, is deur prof. C. G. W. Schumann, voors. van
die plaaslike tak, welkom geheet, Spreker het o.a, spesiaal hulde
gebring aan Oom Pietie le Roux, by wie die gedagte aan hierdie
week ontstaan het.

R.D.B. Glo in Toekoms van Ons Volk,
In sy openingsrede het dr. Die
daarop gewys dat tenspyte
van alles wat die volk verduur het,
hy nog nie sy geloof in' die toekoms
vcrloor h t ni .
it spre 1 bo ltd le vir ons volk
dat hy jui in hier die tye bymekaar
gekom het om 'n nuwe volksbeweging te loods, nie .om te vernietig
nie maar om te red," het dr. Diedericks verklaar.
der icks

It

GLO IN EENHEID
Die R.D.B. wor nook
nog gedra
deur die g loof in die eenheid v n
ons volk. Ons is almal afhanklik
van mekaar. A", een de 1 ten onder
gaan sal die and rook
ten onder
gaan en die redding van die
n deel
beteken ook die redding van die geheel.
Die RD.B. glo (.)ok in die krag van
ons volk en dat hy instaat is om homself te red.
On , volk bet bewun geword van sy
mind rwaar dige posisie op ekonomiese gebied n de t hy bcsig ';Yas om
in 'n toe-stand van onderhorigheid te
verval- Maar ons het hesef dat ons
beskik cor 'n kapitaalkrag, 'n koopkrag. 'n werkkrag n 'n geeste krag,
wat ons instant sal stel om ons volk
reg te rnaak op ekonomiese gcbied.
Voortaan gaan die Afrikaner hierdie
kragte doelbewus a nwend,

Em

KRAG

Hierdie kragte gaan gebruik word

uikerbo sie
Melk alone

op 'n eie A Irikaanse marrier.
1I0n~
Wit nie gebruik maak van die metode ' en modelle van and r volke
nie," h t .prek r r; e. On. volk
wa s nor, Ityd ond r VI ernd invlo d
dit di

en
VI

op
koriomies
g hied Is
e md
kapi raliutle e
t 1-

sel wac veral die oors ak i
ekonomi s agterstand.
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sdtuul gt'tl'okkt'

1. Want denrd Ul WOld die
bewys gelewc r dnt bierdie beweging nil' gebou is uit die
w akheid nil', maar uit die
sterkt e Vll/l Oil v olk rn d t hy
in hom di k irekt r dr V 1l die
moed ('11 V(l11 die Iri. held V 11
VV

Di RD.B. glo 001· dat on volk
di reg het om hom self t r d en
hi rdie reg sal deur ni m nd van
horn ontneern word nie, "Hulle wat
ons die reg tot 'n redding ida, d ontse, ontse ons ook die r g om 'n
volk te wees," aldun die spreker,

die [oug,

N. DIEDE.RICIlS.

Hootleier R.D.B.

BESKULDIGINGS
M ense wat hi rdie houding inneem,
korn met all rhande beskuldigings
te n die R.D.B. B.v. dat die Afrikaner deur die R.D.B. seksione 1 wil
wees in die handel. Ons i c t r geen
seksie nie maar 'n volk n.et 'n eie
h st mming. Hulle sien ook ni rt ak
dat d ar alreed 'n konomie e "seksionalisme" is nie ,We nt die arm
blankedom behoort Ieitlik n tan
een ,,5 ksi ." T en hierdie onnatt1ur
like . eksionalism
v 1'5 tons
ons,
omdat ens volk aanspraak maak op
sy regmatige nand 1 in hierdie land.
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Met eli v r .kyning van hierdie
spe .. i le vakansieuitgawe
van (lie
.. Matie" met die oog op die grootse
.D.B. r es op Stel lenbos h hierdie weel, is dit pass nd dat ons die
he rsende
.tudenternenings
i.v.m.
hierdie volksbeweging met enkele
gedagt aan 'n wyer publiek bekend. tel.
A
'1
tud nteg meen .kap van
me-er a 2050 lede, is daar cen OOI~
tui mg wat on, aIm 1 i.v.m. di
Afrtkanersaal
h t, nl. OAT ONS
WA1 OP nne OOMBL.IK HOkR
OPLLIDrNG GENIET, DIli.. GESLAG IS WAT VIR DIE AFRI
KANER OP DIE GEBIRD VAN
DIE
HANDEL
DH. OORWIN
NINO MORT BEHAAL. Die- wo ding geskiedeni van die Atrikaner
kan besonder maklik vanuit 'n ekonomi -ge lriedkundige gesi spunt, in
duidelike tydvakke inged el word.
Die griinderzcit van ons volksekonomic was to ons voorgeslagte in
di 1ge eeu in die landbou e.a. primere hedrywe 'n vaste houvas begin
t ry h t. In die begin" van die 20e
eeu vind ons 'n tyd van ongeewenaarde kultuuropbloei onder die Afrikaners, en in die Eerste en Tw.eede
Taalbewegings het Stellenbosch,
n
late die Vi toria Kollege, die vooranger van U.S., 'n waardige 1'01 gepe 1. Die opblo i was egter suiwer
taalkundig en ulture 1. Die ekonomiese bewuswording by die Afrikaner het no a terwee gebly.
In die na-oorlogse jare begin die
p.eriode van ekondere ontwikkeling,
maar nog is die Afrikaner nie ryp
vir die aanvaarding van nuwe ekonomie e laak tellings nie. Vir ons wag
daar dus 'n periode van tertiiire ontwikkeling, .en hierdie ontwikkeling
Ie ehe 1- n-al opgesluit in die wese
en truktuur vall ons moderne geldn 1 r diethui houdin .
In ulk
om tandighede vra ons
on . if c f watt
pl k die Reddin daadheweging in hi rdie perioclieke
voll sontwikk ling innecm.
Dit is
maklik om in vae, teoreti se terme
te praat, en mooi droombeelde i.v.m.
ons ekonorni • e bestemming uit te
werk. Daar's gter g en gebied waar
die hard w rklikheid van kornpetisie, ma spoliti k deur groot besigheidstrusts en ander wanpraktyke
in ons kapitalistiese ordenin so'n
dodende uitwerking het s op di
ekonomiese gebied nie. lndien die
R.D.B. dus i.ets blywends wil v rri , al hy altyd op die vlak van eli
alledaa se lewe bly, en alle vrome
praatjies en bespiegelinge an ander
moet oorlaat.
VERDI .;lNST 1.S VAN DIE R.D.B.
Di.e
erste verdienste van die
R.D.B. i dat hy die bree raamwerk
daar tel waarin ons volk se ekonomics bewuswording homself op 01'd [ik
n planmatige wyse kan ontplooi, On
ou hier talle en talle
voorb Ide kon noem van die ont ene like warde
n betekenis van
ulke volks- en ko-operatiewe beweinga in nd r lande: Dit ott v rei
dat on die hele o .. op rasi -beweging van. f y b in by die ideali ti e so i Hste,
oos Saint-Simon,
f10urier en 1. . 011i
lanc, .a., mo t
n aan. Ons kan vol t an deur te
verwy na die ont taan en groei van
die kooperatiew.e b weging 'n Engeland wat in 1843 reeds onder 'n aantal wewers in Rochdale begin, en in
1935 me r as 7 ~m. lede getel het. Ook
in Sw .de kry ons vanaf die begin
van die eu 'n t Iselmatige ont ikk lin v n eli koop rati w b inl, od t Sw de vandag a 'n mod 1taat, wat sy
balans erde e OHOmi e
tel el hetr f, beskou lean
word.
eJ f in 'n land soos I erland
h t ekonomie e en kooperatiewe bew,eging g w ldi v el daartoe by-

R ok Sprl

gedra om hi rdie land se ekonomiese
struktuur van ondergang te red, nadat Engeland vir verskeie geslagte
'n s lfsugtige en uitbuit nde ekonomiese beleid teenoor Ier land gevolg
h t.
MAAR DAAR IS 'N TWEEDE
UITERS
BELANGRIKE
TAAK
WAT OP DIE SKOUERS
VAN
DIE R.n.B. RUS. HIEROn~ OR
GANISA IE MO.T
DIE AE<I I~
KAN ,RVOLK DAARTOE BRING
OM NIE DIE EKONOMIE OF
HANDEL
A'
ONAFRIKAANSE
01 UJTHEEMSE ELEMENT. IN
ONS LAND SE STRUKTUOR 1: B:
BESKOU NIE. Te lank is hierdie
a ... p kt V' nons volk lewe «eur ons
volk as u tings van materialism", of
oneerlike bedryfspraktyke
be kou.
Ook I (Jet di R.D.B. daardie fat le
at ke r of bel ng eloo .h id by die
d u snee -Afrikaner wannecr daar ge
prt at word van dmge 00; aandel uitgif te, prospektussc, bedryfsorga
nisasie, e.a. doodg wone el mente in
ons moderne ekonornie e stel el, m t
wortel en tak uitroei
PRAKTIRSE BESIGHEIDSKENNIS.
Alvoren die Afrikaner nie meer
kennis opdoen i.v.m. die wyse waarop die rnoderne besi heidslewe ge·
dryf word nie, bly al die praatjies
ocr die "mobilisering van die Af i
kaner koopkrag" e.d.m. mooi woorde en onuitgevoerde besluite. Die
h ndel en fahriek .wese is dinge wat
nie verower kan word deur kongresbesluite, ydele politieke kletspraatjies en Eenheidskomitees nie. Hier
gaan net konkrete dade effektiewe
teenwapcn wees teen die geweldige
monopolistlese trusts en georganiseerde kapitaalkrag wat teen 0115 opgestel is.
Stellenbosch kan in hierdi.e bree
raamw rk van die RD.B. se taakstelling 'n groot rol speel. Nie alleen meet sy handelsfakulteit studente oplei om die nuwe openings
wat in die besigheidslewe vir Afrikaners beskikbaar gestel word, te
vul nie. Stellenbosse student.e moet
hulle onmiddellike kontakte
met
2,050 families, en dan hull
wyer
vriendekrin
in all dele van die
land gebruik om in die breer vo lkslewe die begin els van die nuwe ekonomie e rt,volusie in ons land, in te
dra. Hierdie propagandewerk kan
alleen effektief wees indien dit berus op daadwerklike kennis van dinge so os bankwese, en die hele stelsel
van finansiering van besighede; die
oprigting en administrasie van in"
dustriele en handelsondermings, van
watt r a rd ook al; beleggin in al
sy a p kte, b.v. aandele-uit ifte,
e.d.m. Ons hoef nie hi rdie lys verd r te verleng nie.
Dit is betek nisvol dat die RD.B.
fees op Stellenbosch saamval met
die opening van 'n eie studente winkel. Mag dit as 'n poorslag dien
vir soort elyke ond rnemings deur
die inspir sie van die R.D.B., oor die
lengte en breedte van di 1 nd.

Verv olg van bls. 3 kol 3.
en die kostumering - dit was 'n sukes wat te d nke is aan iets wat veel
dieper gaan: begrip van en deurdrin ,ing in di wese van 'n kunswerk soos Di Di p r Reg. In Ike
ritrniese tembeweging, in elke aanswel1ing en d crescendo van die stemvolum , in die op n af van di modulering ,in di edcl lyn van elke
baar ,in die gebalanseerde groe~
pering van pel one op die verhoog,
was daar sielvolheid, verhewenheid,
koonheid.
Dit
beur meermale dat 'n ge~
hoor voelb ar besield rae k deur 'n
vierde prek r se redev,oering of b _
ge st rd deur sy skuimbekendh id,
hewo" deur eli pe patos of wekerige
gevoeligh id, m ar gist raand na die
Iaaste woord v n Die Dj p l' R g
we gesterf het, was daar stilte, se~
kondelank, in die saal, stilte in daar.
die honderde siele wat onder indrukke geraak het wat hulle hulle lewe.
lank sal onthou.

On

I

I
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Die d lnemer c aan die Reddingsdaadweek begin elke dag 1. ·~t die
sing van volksliedere op die pawiljoen by die Coetzenbllrg-veld. Die
R.D.B. vcrdien alle 10f daarvoor dat
hulle so 'n er epl k . an die volksang
toegek n h
ge durende die week.
l:I.. n op die deelnerners
al die volkslied .eker 'n groot indruk maak, an.
gesien hulle dit kan be-o ten met
die onver elvklike skoonheid vs die
P' ek .die eikebom en die Ee stef1VH~l ern hulle.
'n M ns hoor dikwels dat die
frika rer onmusikaa, sou w es '. in
} i r die opsig ongun .tig VCl elyk met
an de volkere. Dit hang ",gter af
met wie on verg Iyk WOI d. Maar
al is dar r on» k rheid om trent hi rdie aak, utaan <lit as da daar op
die oomblik op cue gebi d van volksang 'n herlewing kom, Oral hoor
'n mens van die organisasis van
.angaande, kerkkor e herlewe en koorby enkomste word ger CO], Ons volk
ing vandua baie meer as 20 jaar
gel de, en die RD.B. het In belangrike aandeel in die he lewin .
J

Maar ook die
nalte van 0111:;
volksliedere IS vandag v el 1 er as
wat dit 20 [aar elede wa '. In hierdie verband moet g noem wo d die
baanbrekerswerk van die Stu dentebond Werda Sangkornmissie wat in
1920 en 1922 op Stellenbosch twee
bundeltjies Volksliedere uitgegee het,
en van mej. Joan van Niekerk met
haar
groot
Afrikaanse-Hollandxa
Liederbundel van 1927.
Hierdie bundels is egter vervang
en aansienlik uitgebrei
deur die
F.A.K. Volksangbundel wat vir elke
beoefenaar van die volksang In goudmyn bly. Ons verneem dat die .R.D.B.
'n vervolg-bundel gaan uitgee, vera!
om die leemtes in die F.A.K. Bundel
aan te vul. Elke Afrikaner sien reikhalsend uit na so 'n vervolg-bundel.
Ons hoop ook dat die R.D.B. 'n
plan sal maak om die F.A.K. Bun el
met note, wat weens die orlog onverkry baar g word het, weer op die
mark te brin .
Ten slotte net 'n per soonlike opmerking, 'n Lied beteken niks as
dit net met die mond gesing word
nie. Die verstand .maar veral die
hart, moet ook sy bydrae lewer.
Daarom kies ons in on volksangkursus ook bekende lie Jere, en Ie
ons toe om hulle met g .:voel te sing.
Daar is niks so aangry pends as om
te luister na 'n groot koor, van honderde mense, wat 'n lied "van die
hart af" sing nie. Ons voel oortuig
dat as ons leer om die bestaande
volksliedere met gevoel te sin , daar
by ons al meer di behoefte a 1 ontstaan om ons evoelens uit te druk
in liedere ,m.a.w. ons sal voorberei~
dingswerk doen vir die skepping van
Afrikaans volksliedere.
Dr. G. G. Cillie, Jnr.

Dit sou dwaas wees om hier die
werk van idividuele deelnemers te
bespreek, want die hele werk het
by my bly naleef as een magtige
harmonie en Die Di p r R
sou
ook vermo.or we s a 'n mens teen
'n individuele speler sou vaskyk.
D.ie d kor wa ew neens iets indrukw 1ckends ,maar VOOl' in die saal het
die oormaa t van
f.. n aanskakeling van toneelligte 'n nerveu heid
g sug rc r w t onverenigbaar is
met die gedraenheid van die spel.
Nie met die aan- en afsl akeling van
verskillend gekleurde lamp
moet
oorg.ange van idee en 'temming gesu gereel word nie, maar met die
geleidelike oorgang van een klellr
tot 'n ander vanuit 'n nki
kynw rp r .of vanuit twee wat volmaak
gesinkroniseer is.
Organise rder,s, spelers en r gisseUS
moet waarlik
lultg wens
word met werk van uitn mend gehalte.
Luth r Bruwer.

tt
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Saterdag and het U.K. s hokkieklub die Rhodes-spanne onthaal op
'n dans n op uitnodiging h t m jj.
I d Wet, T. Pentz. mnr. E. Stra helm, dr. Hay U.S. vert nwoordi " .

Onder Onsies.
van oud-Maties bevind hul
weer e ns in St 11 nbosch om
ba t t
ind hy die lente. Onder
di
,fOO
aantal wat opgemerk is,
IS ».a.:
M jj. Stella Naude, Esther
Ha
an, Alida v. d. Merwe, Hanlie
r to ius Rina Krige, Erica Sohn e,
Hannah Murray. Mollie St yn, Eunic
nAn
1<0 S uw,
Grace Swart,
C d
van 'I'onder, Bettie Malan
Eli&e le Roux; IVInre. Koo. BadenhOI H,
Phlip
Me .achlan, Siebert
Wiid, Vi. n Niek wok Joubert, Flappie
Lochner, D. Kr itz.nger, D ... Frans
G ld buy,
Eddie Rlignaut en sy
vert rt de mej. E. Terblanche, e.a,

.

t n

I

paa

h lIe

dae

Is

nit~ hrp taxie r-n
Hie llieJt{·r l~~

Vi. die eerstemaal verled V rvdag- I
nag het die ., awe" (?) van Wilgen- .
hof 'n nagt 1i1 e vlug ond rn em 11'
daar met
oei 10£ van atg lorn.
1 hul v r meet leg-

. h zter vetl Sit Ileuho eh
VUIl , JElS voorsien,
ONl.E ~H'r 'L

IULLE.

()uthnu-

-. BI" nault
'11

itter n e Program met
0)) ningsaand.
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Vall 11 ind
kon 1m' an
ne t.
Mnr. en m v. St -yn, ou s
van mnr. W llem Steyn, uit S.W.A.,
M v R. ink, die nuwe print ip
van
In 11
Lola us vr.n Bar r ydale, rnnr, i Monic i, h
ed an ekom p vtel- I
O. Marincowltz van Prin, Albert n 1 nb .... j(' •
rnr r. Geor
Malan n mejj, Ria e 1
Bab-, Malan van Iumancdurpr is leg: I
V01l ... pr-lh-iers se Hood kap
nk le uit eli ;~r~~t *gt:t 1.

vsu

STAD.
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i
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Onder die ka npeer ders ir da r
reeds voortr ekkers van van Rhynsdo p, Clanwilliam, iebeekkasteel en
C odwood onder 1 iding van mejj.
M. Krige, J. Olivier, J. du Toit, mnr.
A Bur ger; mej. A. Auret; mej. D.
Gnesel; rnnr. J. T. Verrnaak, onderkeidelik. N og meer word verwag,

* * *

Vobi het spesiaal mnr. Kobus
F.sterhuysen, 'n jong S.-Afrikaanse
ku st naar .ge tuur om verantwoordelik te wees vir die vertoning en
verfilming van pr ent gedurende die
Week. Benewens die feit dat hy behulpsaam moet wees in die beoordeling van sekere af'delings en self 'n
antal werke uitstal, sal hy hom ook
nog besig hou met die teken van
karik
r - ver 1 S terdag by die
It rrnis.
:I<

*

Dr. P. W. S. Schuman, wie se
drama "Katrina," Donderdagaand op
di planke gebring word deur die
Gericke.van Wyk- V oordragskool, is
ook een van di besoekers.

. '"

Die voorreg h tons te beurt geII I dat mnr. N. P. v. Wyk Louw die
uitnodiging aanvaar het en Maandagand teenwoordig wa by die opvoerin van "die Dieper Re."
Dit
kan nog te meer waar d r word omdat volgens homse1f hy nie eens die
~PVoering daarvan in Kaapstad des
tYds, gaan bywoon het nie, Ongelukkig het hy nie kans gesien om sy
opinie oor die opvoering uit te spreek
ni omd t dit teen sy gebruik is.
(Ons meen eg ter dat hy aIle rede
Cehad het om tevred te voe1).

* .. *

Ook lede van Goodwood . e J eu
Iront is onder di Kampe rders. Hul
t( an ,onder leiding van mnr. KuY"
Pers en mev. M. C. de Waal.
II;

* *

Maandag word 'n b kende oudMatt
rnej. Sus Vel' Loren van TheIllaat van Stellenbosch en vro er
werksaam onder die Unie-onderwys
d partemcynt in die huwelik bevestig
rn t rnnr, A~drag van die Kaap.

*orge
* Murray
'"

• Ook mr r. 1
e~ mej.
(I ollie) R bi , voorh en 'n Ulthal r
hok ie-spe lst r van Matielnnd,
terdng getroud in di ,stad.

*

>I:

'"

Sondag het mnr. Wynand v. Buys~. en vanllit Bloemfontein in di
Rlkestad aa~geko~, om met me}.
'St r M rnson, dle leiding van dIe
~Olk pele waar t:e neem.

M

* *

Rykie Joubert v n George,
, ook we r OP Stell nboslh. Sy
lanvaar met die h gin van aan t ande
la r, 'n b trekking aan di B~oefhof
'Skool.
j.

ook

nul

Volk,p 1
vr eugde

I

i. 'n heer like uiting van
m b wcging. Die b hocite

hieraan her [are lank bestaan. 'n
Begin is indelik gernaak, n soo 'n
veldbrand voor d.' wind 1& die Volkspele-beweging vandag onkeerbaar.
In Kaapland het Stellenbosch die
voortou geneem vcrlede April. M er
as vier honder d deelncmer het nou
weer gekom om hulle fakkels aan
te steek by hierdie steeds brandende
vuur op Stellenbosch. D arm e sal
dies lfde vuur binnekort op baie ander plekke aange teek word. Mag hy
daar net so helder brand soos hier.
Elke kursusganger gaan die voortou neem in eie omgewing waar baie
ander die geleentheid nie gehad het
om 'n kursu by t woon nie, Hull
s~ 1 groepies vorm n een
nd p r
week sal d ar die groepies bym 1
korn om afgerig te word. Hull sal
daarop aandring dat die spele korrek,
fyn en netjies edoen word ....
En <';0 hou ons aan told t. on
word 'n volk wat w rk, [a, mt ar ook
sing en speel na hartelu.
En ook
daarin sien ons ons e nheid I
Beste wens.
H. M. M orri on.
J. W. L. v, Huysst e 11.
Vervolg van his. 1 kol. 2.
VEEL GEDOEN
Dl

R.D.B. het in die kort tydjie
y bestaan
1 vee} gedo n.
Spreker verwys na'n
stigtal besi hede w t deur klein 1 nin S op di
been gebrin is, die dosyne van beighede wr t dw r d ur die 1 nd estig is. di
groot getal besigh d
wat met vakkundig ra d 1 dier, i
en na die 600 mens w t re ds in
hier die [aar van werk v r k f i .
Die R.D.B. doen e tel' nog vee!
rneer, dit brin di volk tot ontwaking en g
hom m er moed vir die
toekoms.

hes I'Hlp

ko I
t.~ "I,
hulletjies, pa teie n
wut sma klH is,

brood,
nHf.

Besoel«

'I

OTIS w;ll/u I
J

in.

PLEIN.·r lAA'l'.
Maar daar was .. pel! Wa r b ain
'n men, en waar hou jy op as jy
daaro or p nat? Of al dIC spel r toneelkunsstudent is, of me]. Hanekom nou maar heel go d etr ef het
met haar keu
en of hulle dan
maar die kuns as aangebor
r, w
be sit - dit w et ek ni . Maar wakkes was d ar nie. A nv nklik het
Johanna van Brakel (Lin Albertyn)
n SU2'. nn
du Toit (Mi mi
de
uvn) 0 mbhllik my h. rt in my
k len

1 at

(, 1.

w nt

k

het

my

al Ida I V rbeel dat di spraak d urgaan in die ruimte van dl
1
die verhoo ga n verdrink, rna
enkel minut wa. peler
op dr f.
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J..UIT

S

AAN BY JULL

TORKLUB
ONGEEWENAA D t. VOQ
R 1,FLIKHldD,
VOO
EGTb 1 N VOORDf •• llh ONDE)
GELYKl·. VIR DIE G.!rRING 1
BEDRAGGlE VAN £1 JAA GEL.
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ltSONDERI IEDI~ ~N
VO MS or AANVI AAG.

BOU,
dd rleystraat,
A STAD.

K

2·8866.

Poshu
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BERUS OP GELOOF
"H.ierdie bewe in beru dus op
die geloof in ons volk, die
loof
in .sy roeping, di geloof in y
nheid, di g 1001' in die re om homelf te r d n di
1 of in sy
krs s.' verklt er di
pr 1· r,
Die bew in eis e ter no rn r;
dit ei 'n daad, 'n offerd ad. By vra
nie bloot eskenke nie, m ar 0 f
Hierdi'e ,offers sal nie verniet wees
nie, want dit bring ons 11 der Ian
die bloeityd van on volk.
So sEll hierdie Jenteiees wee 'n
beeJd v n die komendt: lente en
bloeityd van on. volk, van die tyd
W8nneer die enve V8n die v< deT
werkUk erwe van die killd('rs
I
wees, en ons volkskncgte van die
Allerhoogste tcon die hl'lc wBreld

el

OJ

omit s

{~U

1 tl

I

un

I

sl ti
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(;root C()(?sdrij

Boeresport in R.D.-Week.
Dis juis met geleenthede soos hierdie dat die Boeresport in
die geleentheid gestel word om tot sy reg te kom. Wat help dit
om fees te vier sender om bietjie te speel? Teen a.s, Vrydag' sal
u wel al baie Ius wees om egte Boeresport te geniet en te speel
met al die [oligheid wat in u is.
opmaak en by elke lid sy sikspens
in krywing invorder. Sorg vir goeie
ankcrs, Boere, want ons studentepanne ken 'n skip, wat nog te se
'n os l
Donki r isi s. - DIe donkies sal
ons verskaf. As jy ingeskrywe het,
korn kies jy self jou "perd" vir die
reisies. Jy sal later sien wie wen,
die ruiter of Oom Bart se heknie l
Skilp dtr k. Waarom ni die
Karoo o e skilpaaie teen die Rfiens of
Boland s'n laat trek me. Die knopProgram
piesdop meen sy kanse is beter as
Die program val in tw e d Ie: A die padloper s'n. Waterskilp,ad en
vir wedywer n B vir demonstrasie.
bel' skilpad het ook 'n appel te slcil.
On meen om die twee afwin elend All
skilpadeienaar s bring asb. jul
kilpaaie en kom hul self drywe. Hoe
aan te bied.
Ond r A (kemp tisi ) val gewilde
meer houdings en grimasies 0 'n
drywer h t, hoe makliker wen sy
nornrn rs 00:
Toutr 1 • - Spanne v n 9 sal die di rtjie.
kaalgaartou span tot brekens toe.
Ho IOd rha nakop ( ). - Ook hier
Kapt ins moet ommer hul ei span salon,
nou uitmaak watter van 'n
Le horn of 'n Koekoek die best is.
Hit sal goed wees as die ounoi self
die slagveld 1 an lei, desnoods met
michcpitte.
(Dames soek han, laat taan net
die een op die ke ktoring).
Bohhejaanr iaies, - Ja, oos Kees
nael a, hy uit die mielieland berguit spat, Bier moet twe twee man
inskr ywe om een hobbejaan te maak.
(Hou v'»
heim, moerue laat ander
hoor nie! So k V1r [ou 'n kleinige
DOHPSTHAAT.
kesie vir r uiter, dan wen jy).
Sal reisies.
Maklik, ne?
Maar
on'S gaan so 'n paar werklike hinderDie Winl el vir Bien' en nls e 01' tel. 'n Paar lekker ou grapmak ra
al hierdie paviljoen laat
K valiteit - met '11 glinting. skud.
A svoi:Hreisi s.-Ja, sien soms kan
hulle nie opvlie van ,.genoegc1heid"
nie. Dan hardloop hulle maar. Die
I ruid ni rsware Ysterwar
voi ltjies al mi kien goed hardloop
Breekgoed n SI{ryfbeho ftc.
as hull so 'n vI ts igheidji voor

E.k. Vryda middag (3 Okt.) van
3-uur af tot die son watertrek, gaan
ons wy aan Boerespel tjies. Op die
groen velde van Coetzenburg, reg
voor die paviljoen, sal 'n belangwekkende program onder leidin van dr,
J nnie Moolm n, aangebied word.
'I'oeskouert en deelnem r
salop
die paviljoen plaasneem; deeln mers
op '0 'n pl k vanwaar hulle maklik
op die v ld kan kom.

Stad er en

0 .•

(Eiens.) pk.

Pyr' '"

ell

dre r i ies kry.
Nog 'n 10 nd rh

(;e~lypl.f· (~Ia •

n kop

(b)

w t

me r na 'n h nnemoord sal lyk, al
u aandag trek.
Bakpoeier,
konfyt-, ertjiebHkke
sal waai in die blikreisies. Kom neem
hier a n o.ok deel en u sal dit baie
geni t.

A vente vir
OLIVI~R PIJ)Elt

I_JEE
l¥lE ~R
AIF IKAA

'n Boerseun moet kyk hoe sterk
sy ar ms en uggraat is. Die toets
1S stoktrek.
Hoe voel dit as die wereld onder
jou weggly - net soos dit voel by
hottelspring. 'n Boeresport-rekord is
op die spel. Wie gaan dit opstel?

Inskrvuiine«
U kan op bostaande nommers inskrywe g durende die week tot Vrydagrndre elfuur. L de van die Boeresportkomitee sal by u langs kom. Hul
sal u naam opneem en u fooi van
'n ·ikspens.
Op die B-deel van die prog am
hoef u nie in te . . krywe nie. Nadat
'n aantal fluks studente die nommers
gedemonstreer het, en om; het nog
tyd cal emgeen welk,om wees om te
kom speel.
I let u al gesien hoe 'n man 'n
span pruimtwak bo van die 'hotterpus I Cn regop gladde paal) afbaal?
Nouja, kom kyk hoe Kalabarie en
ou Gorriejan dit do en. In Hotnotal ran versondig die jong darem nou
lankal sy baas en by Marko 5, waar's
di p rde? kry nog 'n skeps 1 sla 001'
sy br utaliteit.
Wie in die bee velgooi soo
'n
vrot vel gaan trek, is my geheim,
en hoe 'n v lsko en g emar k word sal
u tot u pret uitvinc1. Dit sit nie in
nige man s bro k om die jut by
ry 1," m raak te skop ni , wat no,
t
e 'n dooim n of 'n ak p opt 1.
Om sender 'n .ekel of 'n selfbind r
koring te ny is nog 'n groter guns.
Mens steek mos nie graag sy gesig
onnodig in die water nie, maar as
hy daar geld uit kan haal, waarom
nie, Dan is sy gesig mos sommer
skoon.
Kruiwastoot
n ko ra.hou is twee
lignommers - en daar is vir jou
koddige tweelinge. ai l En wat sou
twee bottel met pypopsteek te doen
be? Dit wonder jy en dit wonder ek.

1E BOEKE

En Koop hulle by die

C.S.V.- BOEKHAND L
DIE GEESTELIKE UITSAAISTASIE.
VRA VIR L YSTE VAN ONS EIE UITGAWES.
PI in tr at,
STELLENBOSCH:
H t U al ons Uitstalling van Afrikaans
80 k, in die
C.S. V.-Saal gesien?

-~ .....- ....

Na met huiwering di weer dop
te gehou het, het die eerste verrigtings van die Reddingsdaadweek t.w.
die Volk pele-kursus, glad van stapel
geloop. In die koel or,gendluggie op
die effens dounatte groen velde van
Coetzenburg, het die neefs en niggies mooi opgedaag.
Gou was daar
oor die 400 kursusgangers druk besig
om in vrolike stemming die regte atmosfeer te skep vir die volgende
dae se spele, Die opgewektheid was
selfs te vee! vir die donker wolke.
Teen twaalfuur het dit reeds te warm
geword en was die skadus van die
groen eike aanlokliker.

... -~- .... --.--~~~~

~~~~~

DIE

Deelnemer s word vriendehk versoek om 'n Oll broek aan te trek
die middag . Die meeste nommers
word op die gras gespeel, soos b.v.
hakke.ktrul k , 'n ou beminde. By sy
groep val .ook Ouma. Deur u deelname leer u!

Die feesgangers moet self
spanne opmaak en speel so
tussen in wanneer daar geen
vsrrigtings is nie. Bane agter die paviljoen, lang's die
Voortrekkertente en lang'S
Eersterivier is beskikbaar.
Boekie

001'

Boeresport

Deur Dr. J. H. Moolmnn
Hierdie pittige dog verteenwoordigende brosjure bevat in handige
formaat 'n handleiding vir Boeresport geesdriftiges.
Naas jukskei
wil mens soms nog iets
eel op die
Boerepiekniek of op die Nuwejaarsfees. En dan weet ons sorns ni wat
nie. Bier het u 'n verduideliking van
bekendes sowel as minderbekende
so verstaanbaar as moontlik uiteengesit. Die spele van Vrydagmiddag
is almal daarin.
Die boekie word te koop aangebied
vir 'n prys wat slegs die drukkostedek en u kan dit kry by C.S.V.-Boekhand 1 en op die gronde. So te se
oral.

Kommr-ntaar
Vir lopende kommentaar by die
BoeI'esport het dr. Janme 'n nar van
die eerste water gekry. As hy -ia
jou kyk, lag jy al, laat staan nog sy
kommentaar. By kom doer vel' uit
die Transvaal en is self glad met die
bek, so glad soos die botterpaal.
Maar sy bekkigheid is nie sy enigste goeie eienskap nie; waar 'n deel
nemer sukkel sal hy hom wys waar
Saul die donkies gaan haal bet. Sy
naam is nie Kis nie maar Koos
Meyer.

Diploma
Die diploma wat RD.B. gaan uit
reik aan kursusgan ers sal 'n prag
tige aandenking wees, me . on Afri
kaanse kunstenaar,
{obus Esther
huisen, is verantwoordelik vir di
tr ffend
, mestelling daarvan. Hy
bly di hel w ek hier en u kan by
sv tent (naby die hekke) 'n sk u
van u laat teken teen 'n klein fooitji

(;rootwild Ia«
Gedurende Juni mag, -dag
en
-aand het die lang arm van die "ge'
reg" om en by 60 studente aangekeer vir verkeer oortredings, sommige waarvan dubbel. In laas enoemde evalle is reeds dagvaardings van
10/- uitgereik. Hierdie gulde geleentheid om grootwild te skiet j
deur die "gereg" ten volle te baat
geneem, sonder inagneming van di
feesstemming. Ali Bei se geval waa
hy 'n "dienaaru omgery het, ver
staan ons, maar
.

Prag1;ig'e en nuttige pryse ill
die kompetisie-afdeling van di
Boeresport ! Skryf in.
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M rrim nl n,

I

bedien.

Dringende Beste/lin s word die elFde dag uitg voer
en of, lew r,
Kragsta i

1

Kom laat die Firma wat
die beste dienste lewer u ook
Ei n a :
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