
DIE EIKE KAFEE 
(Eienaar: van der W s.) 

STUDENTE: 
Kom na die Eike vir vars 

vrugte, sjokolade en tabak. 
Ons wa rdeer U ondersteu 

mng en verseker u van ons beste 
dienste. 

DIE VI J 
se fietswlnkel snl U W er 
repare ,1'. Bring €lit net. 
FIErrSl~ EN Ii'U/fSPARTE 

NOn IN voonnxxn, 
Alles teer die billikste term . 

Onthou- 
Net lungs Suikerbos ie. 

OUGAAN AN A.N.S ... TAK. G druk d nr J'ro ~(lr.le Ia-Drul lcel')' en lilt ee 
demr dlo A.N.S.-'l'uk Ht 11enbo ell 

PH.YR Id. 

ST ;ALL ·JNBOSSE STUDENTEKOERANT. 

I)[imL I, No . .1 WOENSDAG, 29 OKTOJ hR 1941. 

er Orato iu • 

DIE AANSTAANDE UITVOE ING 
VAN HAYDN E SKEPPING. 

Hans Endler maak Geskiedenis. 
Met die uitvoering van "Die Skepping,!t van Haydn, onder 

leiding van Hans Endl,er, vanaand in die plaaslike stadsaal sal 
Stellenbosch andermaal geskiedenis maak. Die oratorium sal vir 
die eerste keer in Afrikaans gesing word, 'n verta1ing van dr. Con 
de Villiers. Daar bestaan geen twyfel dat die uitvoering 'n reuse 
sukses sal wees nie en g''n een durf die kana laat verbygaan om Haydn 
se toonsetting van die aangrypende Bybelse skeppingsverhaal te hoor 
nie. Die detClnemers is byna almal plaaslike talent, waaronder 'n 
groot aantal studente. Daar is 'n koor van omtrent 130 'n volle 
orkes en drie soliste uit Kaapstad, Gladys Hugo (sopraan), wat op 
Stellenbosch reeds goed bekend is, Boris Rome (tenoor) en John 
Andrews (bariton). 

Vir Hans Endler sal die uitvoering 
ook 'n tnylpaal wees, want hoewel 
hy Haydn se oratorium a1 v rskeie 
k re in die verI de op St II nbosch 
uitg vo h t, S 1 dit die e r te kee 
wees dat een van y groot uitvoe 
rings in die nuwe stadsaal plaasvind. 
Die groter ruimte op die verhoog 
van die stadsaal maak dit moontlik 
am die koor en orkcs geriefliker te 
rangskik as was ooit moontlik was 
in die Kon ervatorium-s.aal. Die gra 
ter saal .is .ook baie meer geskik vir 
die kl nk-massa van koor en orkes. 
Ons kan ook net noem dat daar reed 
veel meer plckke he pre k is vir die 
konsert as wat i.l~'" in lie Konser 
vatorium-aaal i, H f .. r Endler gaan 
dus by hierdi uitvo ring'n roter 
gehoor he 81) wat hy no ooit op 
St llenbosch gebad h t. 

INT !. mSSANTE GEBEURTE 
NISSE 

Herr Rndler vertel interes ante 
taaltjies van fly vorige uitvoerin s. 
Eenmanl sou "Die Skepping" uit e 
voer word en hy bet vooraf a n 
di opsigter van die l{onservatorium 
es·e dat hy a n die begin wanneer 

d ar nog chaos en duisternis op die 
arde beers, die ligt in di saal dof 

moe rnaak, en waar die koor sine 
"en daar was lig" moes by di ll te 
skielik helder laat sltyn. By vert 1 
dat self met die .aseteli n .. 1igte van 
daardie dae die indruk op di ehoor 
ew ldig wa. V ndag beskou by 

di musik le gevoel van die Stellen- 

Suik rbo ie 
Melk alon. 

• 
HOOFKWA TIER 

v n 
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• 
l.ligto Etes, Melkdranko 
(warm en kot d), om 

Tee en J.Jc d ers. 

Onder }) rsonnlike tocsig van 

OOM HUGO. 

bosse publiek en die stud nt te 
fyn ontwikkel om op hierdi marrier 
indruk te maak. 

By 'n ander gcle ntneic1 wt d r 
'n bal bero md s. ng r om n 
van die solo gedeelt waar te neem. 
Sy het op en plek verseg om te 
sing soos Herr Endler dit wou gebad 
bet. Naderhand wou sy glad nie 
meer sing nie en dit het lyk asof 
die hele uitvoering sou misloop. 
Oorlede Mon. ignor K.olb was t en 
woordig en se toe an die s n ,ere : 
"Hoe jamrn r to dat H rr Endler 
nie jonk en sterk sao He. nd 1 is 
nie, dan sou by He nde1 se voorb eld 
kon volg en u kon optel en by 
daardie venster Iron uithou en ,vir u 
e ,As II nie wit ing nie, 1 at ek 

II onder op die gruis val'." Almal 
wa '0 g -amuseer deur die beeld 
van die primma donn wat lu trap 
bulte e 11 vr n eli Kons rvatorium 
vensters, d t drift afgeko 1 het en 
die uitvoerin gl d vcrloop het, 
Die au rs van tlike v n Wo n - 

c1a aand so koor- n orkesI de I t in 
eli ve lede onder Herr Endler e- 
sing en gesp I, want hy bet ed 
vir meer as 30 ia r byna ja rlik. 
'n root musikale uitvoerin onder 
neem. Hierdie po in s van Herr 
Endler het vir di s1 gt van die 
tud nte v 1 beteken, en 'n root 
invloed uit eoefen op die m 1 ik le 
1 we op Stell nbosch n oor die hele 
land. Herr Endler hou gter vol d t 
sy belonin i die sdrif - of 00 
hy ,s.... "di Be ei t run " y 
I oor- en orkeslede. 

f 
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Die ntuierende eksutnens het 
die ulgemeno studente-bodry 
wighede tot 'n stilstund ge 
bring. Met bierdie uitguwe 
neem .Die Matie" dus afskeid 
vir vnnjeer. Aan slmel wat nou 
ek. mens doen wens .. Die 
Matie" 'n vrugbure bloktyd, 
geslaagde eksetnens en 'n aan 
gennme vakansie toe, en san 
die wat Matieland vir goed 
verlsa't ve l geluk en VOOT 
spocd, 
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Ons Uepubliek 

Die stryd van die Afrikaner is 
vandag 'n stryd tussen die onverval 
ste Republikanisme "opgr.oeijende op 
den wortel van ons volkshistorie" en 
die Britse liberalisme. 
Die Britse liberalistiese volksbe 

grip is nie 'n organiese v.olksbegrip 
nie. Volgens die liberalistiese op 
vatting is die volk maar net die 
som van losstaande "selfstandig en 
kelinge en die staat is net daar om 
toe te sien dat die enkeling in sy 
vryheid om te doen en te laat wat 
hy in sy belang ag, nie dieselfde 
reg van die ander in die staat aan 
tas nie. Daar word dan ook geen 
verskil tussen lede van verskillende 
kulturele organiese volksgemeenskap 
pe, in dieselfde staat, gemaak nie, 
Die "volku is al die onderdane van 
die staat en die "algem ne wil," 
die "volkswil" word 'n regering 
saamgestel om die regte van elke 
burger te handhaaf, dog die hoogste 
gesag berus by die "volk." Die 
uvolk" kom bymekaar, stel die "al 
gemene wit" vas, gee opdragte aan 
die regeerders en die regeerders moet 
uitvoer. Die eintlike staatsgesag be 
rus dus eintlik by die "volk." 
Daarenteen is die gesin op grond 

slag van die huwelik, vir die Afri 
kaner 'n hegte organiese eenheid. 
Die vader is die hoof en gesagdra 
ende van die gesin. Hy ontleen sy 
gesag aan God, vir die uitoefening 
waarvan hy regstreeks aan God ver 
antwoording verskuldig is. Die moe 
der neem egter nie 'n minder waar 
dige plek in nie maar is die raad 
gewer en hu1p van die vader. So 
het elke lid van die gesin 'n be 
sondere plek en 'n besondere waarde 
in die esin. 
Hierdie inhoud en vorm van die 

patriargale g sinslewe vind ons 
terug in die Afrikaner Republikeinse 
.taatsbeskouing wat die duidelikste 
gestel is deur Paul Kruger. H y het 
gestaan vir die apartheid van 'n or 
ganiese Afrikanerdom gebind deur 
'n gemeenskaplike vaderlandsliefde, 
bloed-, taal-, kultuur- en tradisie 
bande en die geloof aan 'n afsonder 
like Goddelike bestemming onder 
di volke van die wereld. 

Aan die hoof van die regering, 
"die Republiek opgroeijende op den 
wortel onzer volkshistcrie" staan die 
Staatspresident wat die werklike ge 
sagdraende is soos die vader die ge 
sagdraende is in die patriargale ge 
sin. Die gesag om te regeer het hy 
nie in (lie eerste plaas van die volk 
.ontvang nie maar is hom deur God 
beklee om die volk te regeer oor 
eenkomstig sy verordeninge. 

So verklaar Paul Kruger: ,Jk sta 
hier heden voor U, gehoorzamende 
aan die stem des Volks, in dewelke 
ik ook meen de stem Gods te her 
kennen, om wederom als Staatspre 
sident het bestier van het Land op 
my te ",emen." Verder: "Alzoo aan 
vaard ik dit ambt in de vreeze Gods, 
in opr.echtheid ja, het is my innigste 
begeerte en wensch des harten om 
voor Hem te leven, en het volk te 
regeren naar Zyner wit." Die Staats 
president i dUB geroep deur God 
tot die belangrike regeringsamp om 
"het Vo1k te 1 egeren naar zyner 
wil" en dug in die eerste plaas ver 
antwoording verskuldig aan Hom wie 
hom daartoe geroep het. In die prak 
tyk was die president dan ook nie 
'n blote administratiewe amptenaar· 
wat net besluite moes uitvoer nie. 
Nee, in hom het die hoogste rege 
ringsgesag ,in die praktyk berus. Hy 
was beide regerings- en staatshoof. 
Hy het die reg gehad om wetgewing 
in te dien en was dan in die praktyk 
ook feitlik die enigste indiener van 
wetgewing en is self, deur die Volks 
raad voortdurend vertolk om wets- 

ontwerpe 0,01' sake op te stel. In 
die Vrystaatse Republiek, so merk 
dr. Scholtz op, was daar ,,'n hele 
paar keer botsings tussen die Volks 
raad en die President, maar dis merk 
waardig dat dit iedere keer die Pre 
sident was wat die oorwinning be 
haal het." 

Soos die vader van die gesin die 
esagdraend in daardie organiese 

eenheid is, so is die Staatspresident 
die gesagdraende in die organiese 
volkseenheid, beide se gesag ontleen 
in die eerste plaas aan God en dus 
in die eerste plaas verantwoording 
verskuldig aan God en nie aan die 
gesin of volk nie. 

Ds. T. N. Hanekom. 

ONVERWAGTE TEENSTAND 

Neh. 2: 20. - "Die God van die 
hemel, Hy salons dit laat 
gel uk, en ons, sy kn gte, sal 
ons klaannaak en bou; maar 
julle het geen reg of deel of 
gedagtenis in Jerusalem nie." 

Die vorige keer het ons daarop 
gewys dat Nehemia met groot ver 
sigtigheid tewerk gegaan het. Hy 
het eers sy binnekamer besoek en 
toe voorbereidlngs begin tref aan die 
hof van die koning. Hy het gebid 
en gewerk en so hom self gewapen 
teen duisend eensydighede. Sy taak 
was so belangrik dat onversigtigheid 
en verkeerde ywer dwaasheid sou 
wees. Daar was te veel op die spel. 
So het hy dan na J erus.alem op r is 
gegaan om sy taak te aanvaar. Die 
toestand daar was werklik treurig, 
nog erger as wat hy gehoor het. Sy 
werk was baie swaarder as wat hy 
vermoed het. Vera! die onverwagte 
teen stand was 'n versperring op sy 
weg. Die heidense Perse was gunstig 
teen.oor sy planne, en, al was dit 
swaar om gunste van Per se te vra, 
tog kon hy met die guns van die 
Persiese owerheid baie uitrig vir ,sy 
volk, Maar, soos dikwels in die ge 
skiedenis gebeur, het die swaarste 
teenstand van sy eie mense, van 
mense wat volksverwant met Israel 
was, gekom . Dit het hy nie verwag 
nie. Solank die mure en die poorte 
in Jerusalem so gelaat is, so stuk 
kend en verbrand, was hierdie mense 
tevrede en baie goed bevriend met 
die Jode, maar toe hulle hoor van 
'n man wat gekom het om "iets 
goeds" te sock vir sy volk, het hulle 
dadelik in verset gekom en begin 
om die hervormingswerk te dwars 
boom. Hulle sal vriende met Nehe 
mia bly, maar dan moet ook die 
mure en die poorte so bly. Nehemia 
moet hulle vriendskap koop met die 
smaad van sy volk. Anders sal hulle 
hom b veg! 

So het hierdie eertydse "vriende" 
dan opgctree teen N ehemia, die 
Godsman en die volksman. ~s hY 
gekom het om vir hulle te preek. 
dan is dit goed. Maar hy mag nie 
ook werksaam wees nie. Hy meet 
net bid vir sy vol'e maar hy mag 
n~e werk ~}r lIC. r '" meet bly in sY 
bmnekamer en ""gb1y van die mure 
en die poorte af. W'11 omdat hy dit 
nie wou doen nie; omda t by gc 
weier het om daardie C' .heili han 
delstransaksie deur te voer ; o~rJat hY 
die smaad van sy volk groaer winS 
geag het as die vriendskap van ver 
raaiers ,het hulle hom beveg. 

As eer.ste wapen het hulle aange 
wend die be.potting. Bulle het pro 
beer om hom belaglik te maak VOlJt 
sy volk en in sy omgewing. En, oltl 
daarby aan te pas, het hulle ook g~ 
bruik gemaak van verdagmaking vaSS 
hierdie Godsman, en tewens volks 
man, by die koning. Dit is 'n ander 
ou-beproefde wapen. Daarom her 
bulle die storie rondgelaster: hy wi! 
rebelleer teen die koning. By is b~ 
sig met 'n opstand. 
So gaan dit dikwels in die geskie' 

denis van 'n volk, ook in ons eif 
dierbaar vaderland. Die wapen va" 
die spot is ook teen ons gebruilt. 
Ons optredc en ons protes teen heer' 
sende wantoestande is met die kar;' 
katuur begroet. Die "backvelder," 
die "dopper," is voorbeelde van sut- 
ke karikatuurbeelde wat geteken ;, 
van daardie deel van ons BoerevDl~ 
wat, hoewel eenvoudig en ongekunS' 
t.eld, geweier het, om te val voor die 
verso eking van die vreemde en v'l' 
andige "vriendskap." Hulle is be' 
spot. Die karikatuur is altyd 'n ster~ 
wapen! En die tweede., daaraan gt' 
1yk, is die verdagmakil1g. Alles ~., 
jy doen vir jou volk is verkeercJ. 
Jy mag nie volksspele bywoon nie. 
Dit is dans I Jy mag nie Redding.' 
daad- en Helptnekaar werk doer.. nil 

In die Vryheidsmanifes van die 
A.N.S., gebaseer op die republikeinse 
ideaal wat die siel van die Boere 
volk is en nie die skepping van 
A.N.S. nie, leer ons daarom = "Die 
Unie van S.-A. word omgeskep tot 
'n Republikeinse Staat waarin die 
President deur die volk uit 'n be 
paalde tyd verkose en verantwoorde 
Iik aan God alleen, met die bystand 
van 'n Uitvoerende Raad en Volks 
raad van gebieds- en beroepsverteen 
woordigers, 'n regering van gesag 
sal voer." 

Totsiens 

Met hierdie uitgawe word die eer 
ste jaargang van "Die Matie" af 
gesluit. Die mate van sukses wat : 
"Die Matie" gehad het is te danke 
aan die welwillendheid waarmee dit 
deur almal ontvang is en die ywer 
en samewerking van die redaksie. 

Mnre. Johann Pauw, M. A. Hough 
en J.oz. Theron, almal baanbrekers, 
het 'n tyd gelede nie meer hul weg 
oopgesien om op die redaksie te dien 
nie. Vir hulle dienste, wat baie by 
gedra het tot die sukses van die blad, 
wil ons hulle hartlik bedank, 
Aanstaande jaar sal ons ook moet 

klaarkom sender die bekwame mede 
werking van mej. Marie Reyns wat 
Stellenbosch nou verlaat. Ons hart 
like dank aan haar en mag sy met 
huar v rdere loopbaan net soveel 
sukses he as met die "Onder Onsies." 
-Dan wil ons .ook 'n woord van dank 
rig aan al ons lesers, medewerkers 
en adverteerders. Hulle bydraes sal 
aanstaande jaar weer baie nodig en 
welkom wees. 

Dringeade OprOfp 
om Grootmoedigheid 
Op [uniordeg het 'n beeld 

van Oom Paul uit Huis-de- Vil 
Iiers verdwyn. Daar dit on bsie 
kosbsre besitting is van mev. 
Dreyer. sal sy dit hoog op prys 
stel as dit weer teruggebring 
word . 

pringbok Sigarette. 

"Ons g10 aan die Gesag. Dit is 'n 
werklikheid en 'n noodwendigbeid: 
is dit eenmaal verloor, dan keer dit 
tog spoedig terug ; word dit eenmesl 
bestry, dan maar net om deur ander 
gedra te word. Dit is 'n Reg en In 
Amp, - In amp. wat 'homself opdra 
as hy nie uitgeoeien word nie ,. In reg 
wat in die welsvn van die gemeen 
skap die diepste wortel. En dit is In 
geskenk van die Voorsienigheid; 
want sontler gesag is onder mense 
geen samelewing en geen inr,i'gting 
moontlik nie.......... In iemilie, 
skool en kerk, in werkplaas en ver 
eniging, in leer en staat is gesag nie 
doe! op sigsell nie, maar diens aan 
ander: geen reg m'e. maar In opdrag. 
Voordele bied dlt net in die mate 
waarin dit goed doen, en waa:rin sy 
eise vervul word. Dalal' dit nie on 
/eilbaar is nie" moet sy werking be 
oordeel kan word; tog is dU mindel' 
gevaarlik om geen kritiek te duld 
nie as om nie in statU te wee,s. om dit 
deur te voer nie. Ons Glo aan die 
Ge ag/' 

Oliveira Salazar. 

Rook 
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Onder Onsies. Besture vir 1942. 

M t die versnelling van produksi 
vind on dat in die moderne tyd 
perk, d.w.s. v ral gedurende die tyd 
pet vanaf di vor'ige wereldoorlo 
finan iele kapitali me self·'n roter 
rol b gin sp e) het a. wr 1 on' vand 
ou wou rken, Groot b 1 g ings 
bnnke het vinni ontwil kel en hier 
deur d' e lndustriee van d kontrole 
vall ekonomiese sake verplnas. 

Dit h t ver 1 me g bring dat 'n 
paar persone ekonomiese en hi r .. 
deur ook and r ms gte in hande ge 
kr y het, Ons vind hi .1 eli to sts nd 
van sr lee vanda veral in voora n 
staande demokratiese 1 nd . A unie 
k v.oorbeeld ltt n die V.S.A. di n 
wa r, vol en Stilman, uit 'n totale 
bevolkin van 132,000,000, dri kw rt 
van die n ion Ie rykdom in 1932 
in die h nde vnn 'n pa r hon lerd p r 
sane ekon entl' r w I am die Id 
te beheel OOS hulle wil. Hy dam in 
die V.S.A. was to re ds .0 onewe 
redi~ gedistdbueer dat 'n m n sleg.s 
kon wonder waarheen dit gaan. Selfs 
Roosevelt se .,New Deal"-heleid, 
waardeur by deur werk Ie nthede 
te skep en deur hoe St lad . nit te 
betn 1, SOY el geld moonllil in om 
loop wou kry om di huitell ewoon 
hoe gett 1 werklQ te vermillcler, 

As primarius van die Kweeksko.ol kan ons nie juis a 'n .sukses be kon 
is mnr. Piet V~rhoef en a s kreta- nie. 
r:j:s_:m:n:t~ .. _:C~h:a:rl:e:s_:H~o~p~k=i=n~s_g:c=k:i~e:"~ ~o~n_s __ s_o_u----g_ra_a_g--_~_O_U_----W--l_w_._at--d_i~e--_~----_- __ ._-_-_-_-_-_- __ -:.~-~-~5:---._ .. ~.~.~ ~-- ~~~~ ------~- 

gbo Sigarette. 

Gedurende v rlede week het prop. 
.Alie van Jaarsveld, tans van Calvi 
nia, 'no dag of wat alhier deurgebring 
en verskeie van die ou bekendes be 
soek. 

Toe mej, Noell Grobbelaar van 
Hui -de- Villiers, voorverlede Sater 
dag die Junior-redenaarsbeker gebuit 
het, was dit vir die derde gtereen 
volgende jaar dat 'n studente van die 
Departement van Sosiologie 'n rede 
naarsbeker verower. Die voriges 
was mej. M. (Lobby) Greef (1940~ 
en mej. Oeloe Vorster (1939), albei 
indertyd van Huis-van-Niekerk- 

'" '" 'n Oud-bekerwenner van die Unie- 
Debatsvereniging, mnr. A. J. M. 
Fourie is tans die bestuurder van 
die St~dente-onderrleming, die "Eike- 
tad." 

'" II< 
Na verneem word sal "Die Skep 

pin" ook in Kaapstad uitgevoer 
word. 

I)< '" '" 

Saterdagaand het mnr. Joh, nn 
Pauw van Wilgenhof, die Op. -Re 
denaarskornpetisie verower met mej. 
Elise Coetzee van Harmonie, en mnr. 
Nic. Olivier van Dagbreek, in di 
tweede en derde plekke ond rskeide 
lik. Na verneem word ag lIuis-te.n 
Bosch dit as 'n persoonlike prestasie. 

'" II< lie 
Vir oulaas het 'n aantal van die 

Juniors van 1941 verlede Saterdag 
aand byeengekorn om r -unie te hou 
en die Lenteband weer styf te span, 

II; 

Nadat lank suksesvol geheim ge 
hou is op eg-vroulike wyse, het <lit 
eindelik uitgelek dat me]. Marthie 
Burger van Huis-de- Villiers, 'n tyd 
ji gelede haar geboortedag herd ink 
het. Voorheen was dit aIleen bekend 
aan enkeles soos mnr- Tat Steen 
kamp e.a. 

... ill 11< 

Vrydagaand het die Jokkelokk en 
Tokkeliete 'n besonder jolig dans 
gehou waarop alle 1 ktore en lek 
triese en gades te nwoordig was. 

I!: * 11< 

Verlede week het Lavenir ook hul 
[aarlikse funksie gehou en weI in di 
vorm van 'n uitvaart (per lorrie) na 
die strand. Vauuit die Kweekskool 
word verklaar dat dusdanige pogings 
tot die afkoeling van Lentekoors 'n 
fout is. 

* II< '" 
Op die Sendinghond se afslteidsg.e 

selligh.eid wat kort gele?e gehou IS, 
is <lie nuwe be tuur gekies m t mnr. 
Treurnicht as voorsitter vir 1942. 

* Gedurende die afgelop naw.eek 
w s m j. Oeloe Vorster van RI~h 
mond, voormalige primaria van HUlS 
van-Niekerk, op Stellenbosch .. 

,., .. ,. 
Mev. M. E. Rothman. vlse-voor 

sitster van die A.'C,V,V, het voo; 
v rlede Donderda per g Ic.enthetd 
van 'n besoelt aan Stellenbosch oak 
die 3de en 2de [aar Sosiologielc1asse 
ontmoet en toeg spreek. 

* 11< * 
. Mej. Triena Smuts het verlede 

Woensdag saam met die Kaapse 
tadsorkes Opgetree. 

* 11< 

Die verl owing van die be~ende 
Matie] a I Kitty Kok en SI bert 
Wiid, i un1 ngs bekend emaak. 

III * * 
Nog 'n 1) 1 nde oud Mat.i , mnf. 

13ill de Klerl 11 t sy verlowing m t 
mej. En Smith bekend emaak. 

., III 

Mej. H. Holz prel is gekies . s 
voorsitster van die d mestak van die 
C.S.V. 

• Ito '" 

Die primariu van P.S.O. is weer 
e n mnr. Eddie Botha. 

Die volg·ende bestur vir 1942 
reeds gekies: 

Daabreek Il uiskomitec. - 
Mnre. Tappies Moller, Primarius; 

Gert Goosen, N.le. Olivier. P. A. 
Theron, Dawid Snyman, Bob Sche 
busch, E. J. Celliers, Buk Fouche 
en Gert 1 Raux. 

:AI onico. Jhti~kotmitce.- 
Mejj. Louise Pauw, Primari; 

Helene Theron, A. d Vas, I. Michau 
en C. Hurter. 

Sonop I1ui. komiiee, - 
Mejj. Hettie Lubbe, Barto Retief, 

Elise Diirr, Elise van der Spuy, Lettie 
Jonker, J. Rosseau en A van Zyl. 
Die Primaria moet nog gekies word. 

Die Debatsbes! H ur. 
Mnre. P. O. le Roux, voors.; Gerjo 

van del' Merme, vice-vcora.: Piet v. 
Niekerk, sekr.: mej. N. Grobbelaar, 
ass.-sekr.: Danie Moolman, tes.; 
mejj, Rosa Kok, Bettie Gericke 'en 
mnr. Konstant de Vcs, add. Iede. 

1)1:(', 'W eienskaptila: V crem·flin9.- 
Mme. C. B. van Wyk, voors.; Pi t 

Zeeman, vise-voors.; A. P. Steyn, 
sekr.; N. Slabber, ass .• sekr.; H. Smit, 
tes. en mej. add. lid., 
As president vir 1942 is dr, J. O. B. 

de Villiers gekies, 

Die C.S.l'.-bcsfull.r, ?/l.allsia./r. - 
Mnre. Leuvenink, voors.; Willem 

du Toit, vise-vocrs.: J. v. Vuuren, 
sekr.; Nic. Treurnisht, ass. sekr.; 
Jaap de Jager, tes. en D. de Villiers, 
kring-konvenor. 

Diie JJ uislunullnuidc V( J'. 
Mejj. G. J. Louw, pres.: Is. ie 

Grocnewald, voors.; Sophie Louw, 
vice-voors.: Marie Lo nig, sekr.: Elsa 
N orval, tes., Elise H uptfleisch : .S.- 
kr.: EJ nr So lomr n en Su an W s 

sels, add. 1 de. 

NIW!f. Chrisit-n Stuilcnte 
]OnlJb(:,stl.lnJ'. 

Lid van die pers. van die C.S.V., 
prop. Lieb nb rg; Lid van die uni 
ver iteitsp r one 1, dr. Moolman; 
Kw cit koolstud nt, Tappi s Moller; 
Lid van Manstnk, J nnie van Vuu 
ren; Lid van Damestak, Alett van 
Zyl; Norrnaalklas, Gerjo v, d. M rwe. 

Ons Kapitalistiese 
Stelsel. 

00 r 

Plateprogram. vir 'o1ldag 
nand, 8 .. ~O 

(1) Kons rt in B mol vir fa ot 
("ba soon") en orkes - W. A. Mo 
zart (1756-1791). 
(2) Hongaarse Rnpsodi No. 6- 

F. Liszt (1811-1886). 
(3) Simfonie No. 3 F mol- J. 

Brahms (1833 - 1897). 

Dit is 'n welbek nd feit dat die 
komponis, Mozart, in sy jeugj re 
'n "w.onderldnd" w s. Reds op vier 
jari e oud rdom het hy tukke op 
die klawesembaal uit evoer, en toe 
hy vyf jaar oud was het hy al kort 
stukkie.s vir die .instrument gekom 
poneer. Drie jaar later het by sy 
eerste twee simfoni e gel w r! Ge 
durende die laaste paar j.ar van 
sy kort lew het Mozart die een 
onstreflik m sterstuk na die an 
del' geskep, en die aandag van die 
wereld word vandag 66 gebind deur 
die groot werke v n sy lat re lewe, 
dat ons teenswo.ordi feitlik nooit 
die g leentheid kry am van sy jeug 
werke te hoar nie. 

Die konsert vir fagot en orkes is 
so 'n jeugwerk - dit is voltooi in 
1774, toe die komponis 18 [aar oud 
was. Die erste en laaste dele van 
hierdie werlc is '6 grappig, dat dit 
selfs die harnekkigste pessirnis s 1 
laat lag, en beweeg om . y sorge te 
vergeet. 

T enoor die uitbundigh id van die 
eerste en laaste dele, vorm di in 
getoe fynbeid van die melodieuse 
middelste deel 'n pragtige kontras. 

Die orige twee werke op die pro 
gram sal ongetwyfeld vir musieklie - 
hchb rs baie bekend wees. Fr nz 
Liszt se kl urryke, vurig Hongaurse 
Rapsodiee kan getel word onder die 
best produkte van eli rom ntiek 
van die neentiends cell. By di ~ n 
hoor van 'n werk soos die Sesde 
Rap. odie vo 1 'n men dat t n pyt 
vt n allen w: t d sd e ornrren Liazf 
gese word, hy tog nog 'n reus Iiguur 
op rnusiekg bied bly. 

toestand von en veral na hie die oor 
log in Amerika nd r lande ; 1 
we, [a elf en v 
land waar nou re d 
die blanke bevolkin onder di· 
m 1 lewensp il le . S 1 
dige v rspreiding van di 
rykdom moontlik we , en indi n 
w 1, ho aan dit gedo n word? 
Volg n die hoof mynin em ur is 

daar vir elke blanke persoon in 
hi rdie land £15.000 waarde an 
mineral onder die R nd 11 en. 
W arorn dan 0 b ie armbl nkes. 

endrikz 
BROERS 

Die Iagters wat tellenbo eh 
vall VLr~IS voorsh 11. 
ONDEUs'rEUN Inn~LE. 

01lthou- 
AN DUINGASTItAAT. 

Van Produsent aen dl 
Verbruikers. 

FORRER BROERS 
360 Hoof tr at. 

NOODER PAA L. 
Vrs om ons Pryslys. 

B stellings na aile d' v n 
dl Unie. 

Wyne, Brand wy n Lik Uri 

D1UE 

Best , by ons vir u volg nd 
hu; funksie, dans of p rtytJI 

DIE 
~- iI. •• _ ••• __ -_._ • ••••• , 

STELLENBOSSE 

Nederland e 

Vr vir 'n Ly 

Malie 
Kers/e s 
KAARTJIES 
M t Nuwe Unlver iteits 

Wapen 

4 b woordlngs van 
Prof. E. C. Pi na r. 
Prof. F. E. J. M lh rb , 
Mnr. Ernst van He rd n 

T n / p r dos. 
NOU VERKRYGBAAR 

PI i tr t, 
Stellenbeseh. 

Stuur ons jul Styw Hemd, Boordji s en Wit Broeke 

Tevred nheid Gewa rborg, 
Drin nd Be t lli.n /f'll da "it ".,0 r 

Foon 338 M rrhnanlaan. 
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Op Ons Sportvelde. 
Fratse op die 

Kriekettoer. 
(Deur Een van Hulle), 

Na 'n uitstappie na Cowie het ons 
Vrydagmiddag 'n Hokkiewedstryd 
teen Rhodes se Dahuneshokkiespan 
gespeel en veral as gevolg van Hein 
se pel 2-0 gewen. Die enigste be 
treurenswaardige insident was toe 
Vat Morkel die aantreklikste lid van 
hut span onderstebo eloop het en 
bo-op haar te 1 nde gekom het. Hy 
hou vol dat hy dit per ongeluk ge 
doen het! 

JAN LOUW :RAAK MOEILIK 

Om 7·uur Saterdagaand is ons van 
Grahamstown weg op 'n uiters ver 
velig rit na P.E. Die enigste in 
teressante gebeurtenis wa toe Klaas, 
V t, Vlooi Franzsen en Daantjie van 
der Berg deur hul gemeenskaplike 
optrede die po ing van Jan Louw 
om 'n mei ie met uiters liberale be- 
kouin s alleen in 'n kompartement 
te kry, laat misluk het. 
Ma ndag het ons teen Oud tshoorn 

gespeel en 'n bale aangename party- 

Stadler en o. , 
(Eiens. ) pt. 
DORPSTRAAT. 

Die Winkel vir OiCIl" en 
waliteit - met 'n glimlag. 

Kruideniersware Y sterware 
Breekgoed ell 81 ryfbehoefte. 

Pyr ~ en G~81ypte Glas. 

Agent, " vir 
OIJ 'Ell PLOR J. 

tjie het op die wedstryd gevolg. Dit 
het ons egter seer gemaak om t 
sien hoe Daantjie v. d. Berg weens 
die feit dat Oudtshoorn sy "Dorp"? 
is, die een Oros en Lemonade na 
die ander gesluk het terwyl by 'n 
begerige blik gewerp het op die meer 
lewenskragtige drankies van sy 
spanrnaats. 

DIE LAASTE FEES 

Die to r het egter sy klimaks be 
reik met 'n baie g.oeie sakie die aand 
voor ons by Stellenbosch aangekom 
bet. Met die gevolg dat die kaptein 
van die span om 8.30 n.m. voor die 
oe van 'n vooraanstaande Tokkelik 
sonder kunspoot, kaalvoet, in nag 
kler en'n kamerjas 'n reeks op 
windende reisies op Heidelberg se 
stasie teen Klaas du Bois gehardloop 
het! 

Maar aIle goeie dinge het 'n end 
en Woensdagoggend was ons weer 
bier. Nou wil ons egter hulde bring 
aan Klaas en Vat, die manne wat 
deur hulle fratse en grappe die toer 
vir ons die moeite werd gemaak het. 
Baie danki ! 

KNAP BESTUUR 

En 'n be.sondere woord van dank 
aan ons Bestuurder, mnr. Hans 
Sohnge. Hy bet hom uitstekend van 
sy taak gekwyt en ons is baie dank 
baar vir alles wat by vir ons gedoen 
het. Een van die Iede van die span 
het hom na afloop van die toer be 
skryf as: .. Sommer 'n baie lekker 
klas van vent!" Ons dink almal so, 
en ons hoop dat die besef dat dit 
so is, vir hom tot 'n mate sal ver 
goed vir a1 sy moeite. 

ENWA G! 
Bak Ireer] iI e koek, tert, 
brood, bolletjies, pasteie en 

alles WHt smaaklik is. 

Besoek. 0"'8 uiin kl,l in 
P,LEINSTUAAT. 

BOU NIE U HUIS OP SAND NIE. 
Wanneer u u toekomsplanne beraam sal u noukeurig te werk 

gaan. 

LowcnsveJ'Rekcrlng is ougetwyfeld die voiligste llil go 
ri flikste mindel om voorsi ning t.e maak vir geld<.\like 
sekuriteit vir uself ell u f'amilie 0)) U ou-dag, of vir 
u afhanklil es wanneer u to sterwe kom. 

Kapitaal oortref £85,000,000. 
versek r by 

, , Die 
I. J. 

Agent, 

Mutual 
, , 

NAUW, 
Pleinstraat. 
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ONDERS1EUN 

DIE ALOMBEKENDE FIRMA 

R. MULL 
Rer te vir: 

KL VIERE, DRAAD1.OOSTOESTELL 1. EN ALLE ANDER 
00 TE MUSIEK-IN T UMENTE. 

Gro.otste voorr ad MUSIEKBOEKE IN MUSIKALE BENO· 
DIGD·! lIDE. 

l{w liteit kep Tevredenheid - Tevred nheid 
eputasie. 

Spesi le fdelin vir beste 
WA ENS ... N PATRONE. 

R. MOLLER (Ei n .) BPk.j ~ .:~.~S.~~~:: . __ .... u__::~~~~~- 

GEWIGOPTEL. Korrespondensie. 

Gewigoptel i een van die sport 
soort.e wat onder die hoof "Krag 
sport" geklassifiseer word, en is naas 
stoei, boks, hardloop en swem een 
van die oudste sportsoorte in die 
wereld. In 52 lande van die wereld 
is dit 'n erkende sport en sedert 1896 
was dit nog altyd 'n nommer op die 
Olimpiese-spele. 
In S.-A. is hierdie sport nog be 

treklik jonk. Hoewel dit al vir om 
trent 20 jr. hier beoefen word is dit 
slegs gedurende die laaste 8 jaar dat 
daar gereeld elke jaar S.-A. kam 
pioenskappe gehou word. Die stan 
daard het gedurende hierdie laaste 
8 jaar so vinnig gestyg dat ons S.-A. 
gewigsafdelings gunstig verg.elyk 
met die van ander lande. 
In gewigoptel is daar meer as 50 

verskillende stote. By die Olimpiese 
spele sowel as die wereldkampioen 
skappe word egter net gewedywer 
in die 3 standaardstote wat bekend 
staan as die drie Olimpiese store. 
Hierdie 3 stote toets die krag op 3 
verskillende maniere en elk vereis 
krag, spoed en balans. Die drie stote 
is (1) "Met twe.e hande opdruk," 
'n stadige beweging; (2) "Met twee 
hande opstoot" en (3) "Met twee 
hande opruk in vinnige stote. 

LOMBAARD SE PRESTASIES 
Gedurende die laast.e twee jaar het 

'n paar kerels in hierdie sport begin 
belangstel op Stellenbosch. Barnie 
Lombaard, wat onder leiding van 
Dr. Obholser daarmee begin het, het 
dit sekerlik die verste gebring. By 
het sy hoogste prestasies in 1940 
bereik, maar kon nie altyd rekords 
wat hi.er opgestel is erken kry nie. 
In die "met twee hande opstoot" 
was sy beste stoot 272 lbs. terwyl 
die S.A.-rekord op 275 Ibs. gestaan 
het. Hierdie stoot van hom is erken 
as 'n W.P.-rekord. In die "met 
twee bande opruk" het hy 208 Ibs, 
bereik, 3 lbs. swaarder as die S.A. 
rekord, Hy bet al 304 lbs tot arm 
lengte uitgestoot as die gewig met 
behulp van ander op sy bors geplaas 
word. Lombaard is die enigste Iig 
swaargewig in S.-A. wat a1 meer as 
300 Ibs. op hierdie wyse opgestoot 
het. 

G I.U.S. 
Die volgende persone dien op die 

nuwe bestuur van die Gimnastiek 
klub: : 

A. H. du Toit (Voorsitter), J. A. 
Roltzhousen (Sekretaris), A. J. v. d. 
Merwe (Asst. Sekr.), F. P. Moller 
(Tesourier), D. G. Conradie (Addi.' 
sionele lid). 

Die klub het 'n ledetal van 60 
persone bereik en is nog steeds aan 
die groei. 

Die bestuur nooi alle belangstel 
lendes om die klub 'n besoek te 
bring en saam te kom oefen. Daar 
sal veel goed gevind word om te 
bebou. 
Formele afrigting word verskaf op 

Woensdae 4.45 tot 5.45 n.m. en Vry 
dae 4 tot 6 n.m. 

Inter-Koshuisetery op 
Juniordag 

Die Redakteur, 
Dl~e Matie. 

Waarde Heer, 
Deur middel van hierdie blad wil 

ek graag 'n verskynsel onder die 
aandag van die Studente-unie bring 
wat ek reken redelike beskouing ver 
dien. Dit het betrekking op die tus 
sen-koshuisetery wat gedurende die 
laaste paar pare gebruiklik geword 
het, 

Soos bekend is, hou die Juniors 
elke jaar hulle eetmaal in Dagbreek, 
Derhalwe word die ander Dagbrekers 
wat nie Juniors is nie, versoek om 
vir daardie middag 'n heenkome el 
ders te soek, Daar word dan gereel 
dat hierdie Dagbrekers in groepe 
verdeel word om by die verskillende 
dameskoshuise te gaan eet. Nou was 
dit ongelukkig by meer as een ge 
leentheid al die geval dat wanneer 
'n . mens by die betrokke koshuis 
aankom waar jy veronderstel is om 
ete te ontvang, jy daar talle persone 
aantref wat nie Dagbrekers is nie 
en in enkele selfs persone wat hoe 
genaamd nie aan die Universiteit ver 
bonde is nie. Hierdie menere het 
dan gewoonlik ook a1 hulle plekke 
daar ingeneem, sodat baie van die 
Dagbrekers verplig is om om te 
draai. 

Die verskynsel op sigsel£ is nog 
nie so 'n vreeslike sonde nie, hoewel 
dit nietemin nie te regverdig is nie. 
Maar wanneer daar by sulke geleent 
bede by die dameskoshuise 'n soort 
gedrag geopenbaar word wat geen 
student tot eer kan strek nie, dan 
voel ek my verplig om te protesteer 
omdat dit Dagbreek as koshuis ern 
stig raak. Hiermee wil k nie be 
weer dat daar nie ook Dagbrekers 
is wat hulle by sulke geleenthede 
swak g~dra. nie, maar swak gedrag 
kom bale dikwels en miskien veral 
van die kant van di~ mansstudente 
wat dan daar nie tuis ioort nie. En 
uit die aard van die saak is dit 
duidelik dat die kritiek en die blaam 
neerkom op die boofde van die wat 
dit in werklikheid nie verdien nie, 
, Mencer die Redakteur, hierdie is 
n toestand wat al herhaalde male 
voorgekom het. Dit is 'n verskyn.sel 
wat blykb~ar tot dusver nie die ,aan 
dag van die studente-unie in die al 
gemeen en van die darnesstudente In 
besonder geniet het nie. Ek wil 
daar~m d~e hoop uitspreek dat ver 
~etermg 111 die volgende [are sal 
intree, . 

Die uwe, 
G. S. J. Moller .. 

------~~~+------- 
DIE JAARLIKSE 

IIOKKIEI)ANS 
word gehou op 

WOENSDAG, 19 NOV 
in die • 

Banl{etsaal 
.. Net na die eksamens. 

Kaartjies (7/?) kan later verkry 
word - hou die kennisgewings dop .. 

~ •• T •••••• _. •• _ •••••••• '. 

A 

PER L E 
STOOMWASSERY 
Kom laat die Firma wat 
die beste dienste lewer U ook 

bedien. 

DIE 

Ei n ar : ~~ I. --~~ ~ .. -~ 

. ~ 

Mnr. W. Mar h. 


