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is verlede jaar op eri
deur
Matie vir die gerief en welvaart van Matie. Korn r dplee on in verband met al
u benodi hede en u
1

heet al die nuw studente ow 1
di oue 'n b ie h rtlike

BESPAAR!'

JflEIJKOM!

• Ons hersna r en her tel
Rakette.
• Ons het een van die beste
droogskoonmaak - agent skappe in di land.
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Moontlike Apriltoer
Wetens kapltke Landhouver.
BOil ()1)el1il1g~vel'gaderillg
Behalwe 'n stuk of 40 studente
van die Landboufakulteit, was ook
aanwesig dr. O. T. d Villier, President van die V r niging vir 1942,
prof. dr. I. de V. Malh rb , Dekas n
van die fakulteit, prof. W. J. Pretorius en dr. B. Dippenaar,
Na die voorsitter, mnr. F. Ie
Riche, a lrnal hartlik welkom geh et
het, het hy kortliks gewys op die
doe} en strewe van die Vereniging.
001' 'n jaar of twee gaan ons die
lewe in, sommige as boere, andere
as uitbreidingsbeamptes, ens., en dit
sal noodsaaklik wees dat ons leiding
ge op bo rderygebi d. Om dit te
kan doen het ons k nnis nodig, nie
net die bloot teoretiese kennis wat
ons hier opdoen nie, maar ook 0vecl prakti ese kennis as moontlik.
Vir hierdie doel wil ons probeer om
vanj ar m r ek terne lesin.
te
hou deur p rsone wat 'n d eglike
praktiese kennis van hul yak het.
So b.v. hoop on om mnr. G rard
B kker, L.V., voor itter v n di
Boerev r ni ing in die Kaapprovinsie, en 5 If 'n baie uk esvolle boer,
oor twee wek in ons midde te he.
PROF.

in

n II'i tspart
roorraad .
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Verwelkoming van ons Kom.-Gen.
en E represident
Dr, Van Rensburg Moreaand op Stellenbosch
Die pasgestigte anti-liberali tiese studentefront van die
A.N.S. en die O.B. op Stellenbosch begin sy jaar van werksaam.
hede amptelik wanneer hy moreaand (Saterdag, 14 Maart) die
eer het om KOMMANDANT-GE ERAAL DR. HANS V N
RENSBURG, ERE-PRESIDENT VAN DIE A.N.B., t v rw 1.
kom by geleentheid van 'n openbare vergadermg onder beakerming van die A.N.S.-tak en die studentekommandos.
Die vergadering vind in die plaaslike STADSAAL pluas
waar daar 'n grootse ontvangs vir die K.-G. gereel word. Die
verrigtings begin om 8 n.m.
Saam'met die Kom.-Gen. tree op ASS.-K,OM.-GEN J. A.
SMITH, en verder ook die HELD VAN SPIOENKOP, GEN.
HENRI SLEGTKAMP.
AHe belangstellendes is hartelik welkom.

SAT ;.fUn (;, 14· M ART, on 8 n.m.
in die tad aal

Ongeluk in
lonkershoek

"Skuil oek" br nd af
P. '.O.·Hlli
Go

DE VILLIERS.

Hierna het dr, O. T. de Villiers
sy pre id ntie! Ie ing
Iewer. Op
baie inter
ante wyse het hy die
noue verb nd tu sen veeartsenykunde en publieke
esondheid geskets.
Onder andere h t hy ewy op di
root evaar w t d ar bestaan dat
diere wat a n iekte
00
tub rkulo ~t rna 1 en milt iekte Iy, hi rdi siekt
• n men
kan oordra.
Veral melk
an onder s kere omstandighede In root bran v n evaar wees. Deur be mette di re uit
die we te ruim en rn lk te p t uri. eel', het dr. de Villier
e S, k n
on die moontlikhede vir be mettin by die men tot 'n minimum
bep rk.
TOE.
'n Ander belangrike punt op die
a enda w s die b prekin v n 'n
voorgestelde toer vir die ApriJvkan ie. Hierdie to r al be t an uit
'n vlu ti e besoek an die landbouskole, Grootfontein, Glen en Potchef troom a ook aan Bloemfontein, J ohan~e bur en Pretod..
D~e
onko te al,
k eld uit e luit, me

PHY~ ld.

Mnr. Fransie du Toit v n Skuilhoek, het verlede S t rda m t 'n
vriend
an b rgklim in Jonkerhoe to hy 'n ern tige on eluk oorkom het.
Vol en Mnr. du Toit w t op die
oomblik in die ho pit aJ i t het hy
probeer om hom v naf 'n nou lys
op te hy teen 'n kr n toe die klip
bokant sy kop w ra n hy v gehou
het, 10 eraak het n hy y balans
verloor het,
Hy het 40 voet hoo
eval en op 'n aant I skerp klippe
te lande
ekom. By het bewu te1005
eword voordat hy di
rond
era k het,

VerI de;

, Do n
T er

Stellenbosch Word
Bedreig!
Stodsrond wil Studente rra
om Uni». It) J 'flrdedig
di

eval van nooddie vol nd
"In conn tion with th
of th town into W rd
purpo
of fire-fi htin,
it w
u e t d that the Student •
pre ntitive Council b
ppro chd and info: med of th Munici
pality'
int ntion to divid
th
town into w I'd with th view 0
findin out whether the tudent
would b PI' p red to r
I'd the
Unlvers ity buildin s and School
buildin
and ho t 1 a
n re
for which they would b re pon ible, th Municip lity to und rtake
to tr in the Univ r ity qu d."
Vir hi "die doel i b reken
die onkoste tu
n £150-200
wee.

d

Tot no

M

Onthou!

n.m.

In 'n klein oper ie in die pla like ho pit al is nye any
kop
en voet to
werk en mnr, du Toit
vorder fluks.
Mnr. du Toit i 'n tweedejaar tu ...
dent w t 'n kursu in di Ii aarnsopvo din loop. .,Di M ti ., wen
hom lie betel' kap toe.
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'n besige dag in die stad'n m eklike etes in die
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Die Oorlog
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nie h t ni, kry
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Wat one nie k n lay nie,
maak ODS.
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. W. van Rijn,
BRlI •• 1

I.R.

Duit ers,

Ten Kate.

Gedurende die afgelope week was

al ondergaan."

Dit i met diepe d nkbaarheid en
met 'n v.eerkr gtige gevoel, asof on
t rnouernood aan i t vreeslik sieldod end en geestelik vernietigend
ont nap het, dat Die Matie mag beklerntoon dat dit nie y taak is, was
of ooit s I w e. om kommentaar te
lewer op ydele liberalisti t partypolitieke geklets nie. On we t dat
di
p rtypolitieke
demagogiek 'n
"kun." of 'n "wet nskap" is wat
tot 'n verbygegane ern b hoort het,
en d t hierdi
0 enaamd
kun
de sd e 0 'n slegte smaak in di
mond van elke reggesinde men
veroorsaak dat die beo Fenaar d arv n hul elf 11 en no
kan handhaaf met behulp van 'n lib ralisties
per.
On leef vanda in die tyd van
die ) DEE. Dit staan vas. Sommig
mense huldig nog die Lib r Ii ti s
Id ,W t, sprek nd n h~ur1i~ vir on
era uit raard de truktief IS; ander
mense weer b de I met 'n mate v n
sonde verst nd, huldig die Soliter
Jd . Hoe dit ook ar sy, di Id 010gie i vandag oral in die wereld
onder die oeklig. Oral word gevra:
i di 0'\1' a I I 0 , of mo t ona
In-in ?

dit nogmaals in die Verre 00 te waar

die oorlo
'n verbluffende verloop
geneem het. Java, met 'n bevolking
van byna so groot as die van Brittanje, en die oudste asook di rykste
Nederlandse besitting in die Verr
Ooste, is vandag, volgens japanese
b rigte, nie meer in Hollandse hande
nie. Di Japanse suksesse in Java
sowel as op ander Nederland e eiIan de skyn aan te dui dat die red-

J.

Veur Prof.

die S udente

(
w

ulle ! 11
moe
VIR 'N IDEE

I)J R 011
DIE

Wat lord Winster se stelling in
sak amateuristiese en professionalistiese ,oorlogsvoering b tref, kan
tog moeilik aangeneem word dat
dar r baie Britte i wat m t hom akkoord s 1 gaan, Hoe kan Brittanje
dan 0 dwaas wee om sy oldate
w t mateurs is in die slag t stuur
t en oldate w t de kundig 5 i ? Ons
verneem trouens ook byna daagliks
van die Brits soldaat wat man teen
man beter is as die vyand. Slegs
nog enkele dae gelede het ons uit die
rnond v n die bev lvoerend AustraIi se generaal B nn tt verne m dat
een Au tr li"r m n
noe
is vir
tien J pann r.
Nee ,lord Winster
het ook hier die b 1 mi g slaan.
Maar waarom dan al die nederI e
wat die geallieerde. sed rt September 1939 in die ssk: mo
teek? As
hierdie oorlog een ding bewys h t
dan is dit dat die militbre Leiding,
veral v n die
ellieerd 5.. onderneming
ngeduri bet waarvoor
nie opgew sse was nie, onderneming wat die stempel van dilettantisme drs. Hoe kan 'n m n die oorlogsverklarin v n Frankryk m t sy
M ginot-verdedigi
nder be tempel
s die hui ige regt r'like ond r 0 k te Riom her'haaldelik op die
ch otiese toe tand v n die Frans
militere vozrrb reiding wys? Hoe k n
di Ma inot-linie en Singapoer, w raan soveel
eld en tyd be tee is,
ander
s militer onde kundi ,
wit olifant beskryf word? Dra di
n d rl ag van Pe I Harbour die
k nmerk van Amerikaan
militere
de kundi heid? Ru di N ederl nde oorlo sverklarin teen Japan op
de kundige kennis van Tokio se militere poten i lit ite en die An 10Amerika ns hulpv rlenin a n Java?
Of het die rnilitere "d skundiges"
v 11 hierdie nasie die sware nederl e
vo.oruit
sien in die "deskundige"
v rwagting dat di uiteindelike corwinnin op hierdi nederlae al vol ?
Dit kan vand g on de twyfel a nneern word, dat b ie v n die n i ,
w t s d rt S pt mb r 1939 an hierdie oorlog de I n m het, nnder
ou
ehandel het a hulle milit rde kundi
b t t in Ii
was. Sou
di Fr nkryk van Sept mb r 1939
hom in Ii oorlog begeef het s hy
k nnis
dra h t van die ebeurteni se van 1940?
Oorwinnin en n derl
in o.or10 word
t rook d ur nder faktore as d skundigheid en m t uri me bep a1. Die vol ende keer meer
hieroor.

Sy

RINK n V N AA D ,

J~

A. Wiid

bereid
wees om te veg en desnoods te st f nie? Nee, die Engeise
lord het hier waarlik die bal rni eslaan.
AMATEURS?

din van die Oos-Indiese koloniale
ryk op di oomblik nie waar kynlik
lyk nie, Ook vir die verder
verloop van di oorlog in di Verre
Oost rna
die Jap nse besit van
hierdie srategies-belangrike eilanderyk, met sy allerwaardevolste hulpbronne, van di
rootste betekenis
wees.
RANGOON

f TI~ .

Ond r teun

Stryd

dat rnense vir 'n idee sal veg. Die
japanners en Russe veg
soos b roepsmense (prof s ionals);
die Italiane en ons soos amateurs.
(Cape Times, 27/2/1942). Deur irnplikasi wil dit byna skyn asof hierdie
lord van mening is dat die Engelsc
ni vir 'n idee v g nie maar die
Duitsers, japanners en Russe wel.
Daar i s ker min Britte wat hiermee
akkoord sal gaan want verneem ons
dan nie daagliks uit g sagh bbende
kringe dat die En lse vir demokrasic, beskawing en christendom, vir
vryheid, veiligh id n viktorie vir
hulself en ander veg nie? Is hierdie
dan nie "idees" waarvoor elke Brit

't

Waer ldgericht;
Vergelding, de wet der Historic:"
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'I,Dit i het r vir een om te
. wyg 'I8S dat die hcle
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UITVERKOPIN G
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nie.
Dr. M Ian beweer
'n politiek
p rty ou
orndat dr. van Ren bur
e
d t die O.B. die land al moet ree r.
1 ruit blyk dat dr. Malan
t n volle op hoo te van ak is betr fiend
'n politi eke party, maar
dat hy "n yolk b iweglng n sy taak
ladni
ver t n nie.
eerste
dr. MIn
,S

In die Britse Hoer Huis
Winst r onlangs di volgende v rkl ar: Hi rdi oorlog het on
eleer

volk kies y pre ident, en.
N t so
ook t I ewoonlik die ekonomi e
organisasi di wetgew nde Jig arne,
die ndviserende rad , die administTatuur, ens., b skikba r.
So si n on d t die volk b w
deur middel van sy volk or ani
i
die volksre ering d r tel. Da r i
by di p rty 'n kwe ie v n
bewind korn" nie. Die volk
organie
entiteit eor anie r; hy i 'n ma eenheid wat in
t at i om y wil d ur te vo r.

Daar is dUB 'n hemelsbred vljrskil tussen die solidere vol bewe 'n~ met sy volksorganisasie,
en dl
liberalistiese politi eke
party.
Ma on a
die wangere

Inskrywings vir die
A.N.S. en Die O.B.

Groot V 0 r a
"P N UIN"
n "PELICAN"
eri
Voorh nd •

am

1

I

sluit voorlopig op
Maandag,

16

Maart.

" Ex Libris"

Nuwe

Ds. T. N. Hanekom.

Moed(~l()()~ is Magteloo. !
N h. 4. 15. -

"Maar Juda het geDie krag v n die 1 sdraer
beswyk, en die puinhoop is
groot, sodat ons nie aan die
muur kan bou nie."

se.

Heerlike dinge word ons van Jerusalem vertel! Maar in die dae van
N ehemia was Jerusalem 'n v.oorwerp
van bespotting, sy mure verbreek en
sy poorte verbrand. En, wat nag
erger is, ook die inwoners van die
stad was in toestand van verval,
verde ld, verskeurd en verswak. Hulle was geestelik oon:ompel deur di
droewe dae wat oor hulle gekom het.
Bulle het aIle moed verloor en moedeloos is magteloos! So se hulle
self' dus is dit waar. Hierdi vlaag
van' moedeloasheid was nog die
swaarste struikelblok vir die weeropbou van die stad. Dit het die werker van sy krag beroof en die voorbidder in y g 100f verswak. Daarom het die taak vir hulle te swaar
geword n die puinhoop te groot.
Maar gelukkig die volk wat 10 0
'n dag beskik 001' 'n leier en pri ster-profeet soos N hernia. Hy het
.ook sa, mgely n swaargekry met y
volk, maar hy het nie saam moede1005
geword nie. Daarom klink sy
boodskap 001' die puinhape van Je-:
rusalern: "Julle maet nie bang wees
nie .... maar dink aan die grate en
gedugte Here en veg .... " Hy het
die oog van die yolk af gewend van
die treurige puinhope van volksverval en hun met sy vinger gewys op
God ,die Here. Hy is vir die magtelose 'n toevlu in die nood, want
Hy is die Almagtige Helper I
Om vas te glo en moed te hou
in die dae van voor poed is m ar
maklik. M r die w ar stryd van
die geloof i wegg IS vir di da
n teen po d. Dat die nagte donker
i - daar an is ons al gewaond.
Maar sorns word ook die dae donker
en word ons geloaf op die proef
ge.ste1. Dan val die groat rnassas
terug onder die banier van die twyIel en di ongeloaf en die moedeloosheid . En moedeloos is rna t Ioost Maar dan tree die war lei r
n vore en die hel w"reld sien hom
in sy groot krag en in sy onwrikbare
eloof, w t vashou aan God
n wy op God, die Almagtige.
Wat Nehernia g do en het in bierdie donker tyd i waarlik leersaam
oak vir ons dag. Aan elke man ee
by 'n troffel en 'n waard om te
werk en te waak t elyk. Die trofffel
was beskerm d u die swaard. Di
werker was ook 'n wak r. Die fluisterstories w t in tyd v n niksdo n
. ltyd die volk v rswak en ver keur
het ver moor onder di h
tige tred
van die werk r en die
v n
ie bouer.
Dit w~
en in vir
die swakheid van di moedelo volk.
In en deur di werk het die volk
weer sy ro pin ontdek en bewu
geword van di kra in y ie lewe.
So os 'n b,oompie aan die p d w B
hy platgetrap deur die w re wiel
van di oordeelswa, m ar .. I~? a rn
buig die baompie sy sta~m.et~1 w~. r
am, n oar sy wonde ,v oet ad?r re
ie gam" Dit was . red e
sa 1£ van el'
boorte uur v n 'n nuwe tyd VIr a
I()j
volk.

A.N.S.

Sabotasie
Gaan Voort

Pogings

Mis/uk

Studenie!
We s ekonomie en ann v ri ti te werk.

met Jan-Pierewiet

Die hetreurenswaardige botsing wat verlede jaa in die
geledere van die plaaslike A.N.S.-tak veroorsaak is deur 'n groep
lede wat geweier bet om bulle te ond rwerp a n die grondwet
van 'n beweging waarvan bulle desnieteenstaande lidmaat kap
wou behou, bet verlede week 'n jammerlike naklank gehad toe
lede van dieseltde groep op tipies liberalistiese wyse probeer bet
om die Jan-Pierewietgeselskap aan die plaaslike A.N.S.-tak te
ontruk.
Omdat die A.N.S.~tak uit die aard van die saak nie sy
beroemde Geselskap wou prysgee nie, het hierdie nuwe sabotasiepogings daarmee geeindig dat genoemde persone hul lidmaatskap
van die Geselskap verbeur het.
Intussen het die tak al weer aan die werk gespring om die
skade te herstel, en met 'n klomp yw rige lede wat wag' om in die
Geselskap opgeneem te word, sal laasgenoemde eersdaags weer op
volle sterkte wees om met sy gewone konserte te begin.
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COETZEE
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u vol ende pnk lere of kleurbaadjie m ak.
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AGENT VIR NAN NUCCI
DROOG SKOONMAKE S.

•

Andringa. traat,

w.

lfa 'n r'hitr i hof
w i r h t!
Toe die A.N .Si-tak v rlede jaar
Daar wa dus nik v rder a, n die
in September, op di seHde aand toe
aak te doen ni.
Saam m t mnr.
die groot krisis plaas evind het,
deur die Provinsiale Lei r her tig de Villier het elf lede tellin ingen em te n all po ings van die
is, het Ian g noemd direk v rklaar
dnt die tak 01 der v rsuim met y kant van di A.N.S om tot 'n oplos in t kom. Van hun ne m di
werk aamhed
005
in die verled
Jan-Pierewi tge 1 kap met le dsou voort aan.
we e afskeid.
Daarrnee wa di kw s ie
J.P.-Geselskap egter nie afgehandel nie.
Toevalli
het 'n bietji
meer s die helfte van v rlede jaar
T erkhn-ing van Tu
Ieir-r
e toergroep ni kans g si n om
langer lid te bly van die A.N.S. soos
D wid de
hy nou georganiseer is op die egAfrikaanse leierskapsbeginsel
nie.
Daarmee sou dan ook ipso facto hul
lidmaatskap van di plaaslike tak se
Jan-Pierewiet eselskap verval.
Maar die bestuur van die tak was
geensins be erig om 'n groep mense
wat op toere en konsert 'n mooi
graepsgees opgebou h t n wa rdevolle werk verri h t vir die sa k
van die A.N.S. en ons Univ r it eit,
daar en dan uitrnekar r t la t spat
nie - veral waar die keuring in die
t k
0 onnodi
W·.
Daarom her
di bestuur die voJgende voor e t 1
a 'n uitwe :(1) Hy BOll all huidig 1 de
van di Ges lskap wat nie meer
lede van die A.N .S. was nie, g r delik in die Ges lskap behou.
(2) Die Komitee van di G selskap kon, met go dkeuring van di
Be tuur, self
nie-l d
van die
A.N.S. in die Geselskap opn em. tur Ie
(3) Die G lskap kon y eie
Leier Ide - vanj ar el f· a1 is hy
nie 'n A.N.S.-lid nie.
Tot so 'n m twas
di Be tuur
gewi11ig, terwille van enheid, om
af te wyk van sy v te beleid t.O.V.
y Geselskap.
Maar selfs hierm e wa. mnr.
Dawid de Villiers en Y trawant
ni trevrede nie. Bulle rno
ten
alle koste die Ge el kap 10 sk ur
hierdi
van die A.N.S. wie e ideal dit nog
altyd g di n het. Hulle sou lle n
tevrede w es met 'n b I id w arvolgens die Jan Pierewi t huite die
direkte b heer v n di
A.N.S. te
taan sou kom.
To sake 'n dooiepunt b reik, het
die A.N.S.-T k Ieier selfs In st P
mn.
v rder
aan in sy po in s om d~e
a
verder ega n in sy po in . om die
a k in der rninne te 1 ik. Hy het
n1. voor stel dat die kwes ie
n
'n arbitrasi hof voo gel'" word om
(lit uit te m, k.
M
k r w , mnr, d Villi ra
• k urd l'
t hun
di
It d h .t, d t. hull
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VIE

P.S.O.-Sotte

Bespreek die Doop

iondagaaud. om 8. 0

meen dit s/aag nie in sy Doel n;e

Meerderheid

Die P.S.O.-Doopkomitee het op 'n baie oorspronklike
manier g wys dat bulle trewe om die Doop aan sy doe! te laat
b ntwoord, ver 1 in die opsig dat bulle probeer uitvind watter
talen
r kuil in die nuwelinge, b.v. die redenaarstalent by
di hou van In Bott -d bat. All s is deur die sotte self gereel en
bet ond r voorsitterskap van die Sotkaptein geskied.
Di onderwerp vir di d bat wa
of di Doop vol lae aan . y doel bentwoord.
Die inleier wa C. G. Strydom,
ondersteun deur mej. Vi er. IIulle
hoofar um nte t n un te van die
doop het hierop n er e om dat hy
nie
n senior-- tudent gekry het
w t verkl r bet dat hy spyt i dat
hy g doop i nie. V I'd r d t di
otte met di
eniors kenni maak
en dat hull hul be te tInt
openbaa d urdat hulle prob er om hul
be te te lewer, die algemene nei in
by di men.
Do man van Ku uman het ook bewe r d t Ii doop
n y doel b ntwoord en het dit b kou
idd 1 om di nuwelinge t
verhs rd
t en beledin
en teleur t Ilin .
Hy Ii dit toe met voorb eld .
Di deb t is e ter gewen d ur di
te n t nd r, A. Et eb th, onder teun
d ur me]. J. van Wyk. Hy h t
honl b sonder goed van y taa
wyt, en h t ver 1 daarin
e 1
om deur y woordspelin
ou di
imp. tie v 11 di
ehoor
kry,

di onderwerp oop stel i
prcking, wa dit so druk b pree uit die vloer, d t die voorsitter verplig w om die b spr kin
te sluit. Daar i verskeie musieknommers elewer deur In puik otteorke v n omtrent 20 1 de m t 'n
oei
vel' keid nheid v n instrument.
Die sotte van P.S.O. ivan opinie
dat di doop ni slaag in y doel
nie, want by die temming het di
groot meerderheid da rteen
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el verhind r dat die sotte behoorlik
met m kaar kennis maak, en dit bekou hy as In ernstige gebrek.
Al voorde 1 wat hy sien, is een
w aroor Hewer nie gepraat moet
word nie, want dit i naamlik dat di
ott
gt rkom watter karakterlose,
voello e idiot ook ond r die StelIenbosche
nior t kry is!" Die
gevol
is d. t die nuweling dadelik
In soort di respek koe ter vir ommi
eniors wat vir hom 'n voorbeeld behoort te wees.
Hy reken dat die publiek In h kel
het, uni te n die ott. nie, maar
teen di be tuurder
van di
sotheid !" (Gejui !).
Sy opini i dat die m este enior
van di doop 'n gekske rdery maak
tot verkleinering van di nuwelinge,
dir k te n die reels van di doop.
And r for eer die eerstejaar
om
teen hull begin 1 op te tree en
dinge te doen w. t nie tot eer trek
'n univ rsit it tudent ni .
DRUKKE

Ons T ennisbane in
Skandelike T oestand

Plateprogram
11.111.

Die Musiekvereni ing van U.S. hervat weer v njaar hul pi tepro mamme in die Konservatoriums al Sond
an de na kerk. Dit i te hope
dat ons vanjaar meer al g bruik
maak van hierdie voorre .
Die progr m van hierdie week sal
geopen word met die vo.orspel van
Carl. M. von Weber (1786-1826)
se mee geslaagde opera, n1. "Oberon." Hierna vol 'n kunslied van
Hugo Wolf (1860-1903)
n1. "SchlaIende Jesuskind." Wolf, seker die
groot te lied r-komponis van alle
tye, is v ral merkwaardig vir die
perfekte v rhouding wat hy skep tusen onderwerp en behandeling en vir
die volmaakte afronding van sy
k.omposisie .
Die groot werk van die aand is
Beethoven se maj tueuse Vioolkonsert in 0 grootterts (Opus 61).
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
se grootste belang vir die musiekwereld l~ daarin dat hy die individuele men like we e met al sy emosies die middelpunt van musi k gemaak het. (Voor sy tyd was vorm
en inhoud die oorheersende b ginsel). Ten pyte van die virtuooslement is sy vioolkon rt (1809)
sek rlik die mees heldere, Ii flike
werk van sy soort. Geen skaduwee
verdof hierdie suiwere komposisie
ni. V naf die on ekunstelde openingsrnars wat klink soos die ing toe
1 g v n verdi pte kinders, deur
die tintell nde tweede tema v n die-,
selfd bew ging ( eker een van die
skoonste t mas ooit vo.ortg br ing),
deur die mistieke visio n van die
tweede beweging
(vel natuurlike
god dienstige ekstase) , deur die uitbundi e humor n vreugde van di
aansteeklike finale, is alles jeugdig
on kuldig en vol lewe.
G. F. Stegmann.

On Universit it be kik tan 001"
een v n die sterk te tenniskluh
in
die W.P., 800S ook bewys word deur
die groot mate van suk e wat on
panne die af elope sei oen in verskillende 1competisies behaal het.
Des te meer is dit In skande vir
Stellenbosch dat ons op die oornblik moet klaarkom met bane wat
in 'n byna ongelooflik wak toestand is. Op die dri bane van die
Sentrale Klub, waar binnekort "n:
aanvang gemaak word met die klubkampioenskappe, kan geen eerstrang e speler hoop om eni ins y
best sp I te lew r nie. Daarvoor
is die blaaie van die bane nou eenmaal te 10 • te grof en te ongelyk,
Dit spreek v nself dat geen bal onder sulke omstandi hede lang r as
twee of drie stelle sal hou nieom van skoen nie te praat nie!
In elk geval sou dit onmoontlik
wee om op die oomblik 'n be oekende pan t vr om hier te kom
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Hierdie toestand duur nou al vir
etlike j re voort, maar daaroor skyn
ons sportowerhede hulle nie die
minste te bekommer nie. Hoev el
langer sake no so
1 voortduur,
han net
£ van die lyd a rnheid,
of te n hierdie tyd al , 1 m akkigheid
en papbroeki h id v nons
p npel r. Ten minste een lid van die
e r te span het egter a1 besluit om
van die Sentr 1 Tenni klub van die
Universiteit te bedan en eld r te
aan peel.
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