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Die 00rl09 
VI- Die Stilte voor die Storm? 

.,De Waereldgesohiedenis 'is 't 
Waereldg,ericht, 

Vergelding, de wet der Historie:" 
-Ten Kate. 

Gedurende die afgelope week het 
daar nogeens aan geen van die oor 
logsfronte enige beslissende krygsge 
beurtenisse plaasgevind nie. In die 
Verre Ooste blyk dit nie of die Ja 
panners in Nu-Guinee enige noemens 
waardige vordering gemaak het nie. 
Aan die ander kant het die Bondge- 

se leers dieselfde noodlottig gevolge 
sal he as dit vir Napoleon gehad 
het. Vandag word selfs in die Britse 
beriggewing meer en meer van 'n 
Duitse lenteoffensief en al mindel' 
van 'n Duitse ineenstorting gepraat. 
Salons ook in die Russies veldtog 
'n herhaling vind van die grootpra 
terige wensdinkery waarmee ons in 
hierdie oorlog reeds so dikwels ken 
nis gemaak het? Gedurende die eers 
volgende maande sal hierdie vraag 
waarskynlik beantwoord word. 

Dreur Prof. ]. A. Wiid 

• prJ ar 

note nog nie daarin ge'slaag om die 
Japanse gevaar vir Australie te eli 
mineer nie. Vir Indie het die gevaar 
gedurcnde die afgelope week selfs 
groter geword want die Japanners 
het ni Birma ni siegs verder noord 
waarts voortgedring ,nie maar het ook 
die Britse Adamane-eilande in die 
Indiese Oseaan beset. Die betreklike 
stilte wat daar op die oomblik in di 
Verr e Ooste heers, kan moontlik toe 
geskryf word aan die behoefte by di 
Japanners om hull mag eers te kon 
solideer in die on sag like gebied wat 
hul sedert Desember 1941 op Ame 
rikane, Britte en N ederlanders ver 
ower het. 

Ook wat die Russies oorlogsfront 
betref, het daar gedurende die afge 
lope week niks nuuts voorgeval nie, 
Die lente het reeds 'n aanvang ge 
neem en dit lyk nie dat die Russiese 
winter-offensief, waaroor daar soveel 
ink verspil is, die gewensde resultate 
gelewe het nie. Dit lyk onwaarskyn 
lik dat die Russiese winter vir Hitler 

DIE AFRIKAANSE SPORT .. 
lINIE ItN TELLENB()~CH 

inrigtings van ens vervreem deurdat 
ons tevrede is om eenkant op ons 
pedestaal te bly sit nie, 

Die Nuwe Afdkaanse Sportunie 
kan 'n definitiewe leemte vul in die 
Stellenbosse sportwereld op hierdle 
oomblik. Stellenbosch behoort as 
grootste Afrikan r-univer sit it die 
1 iding en inisi tief op hom te neem 
in die bestendiging van di werk 
saarnhede en doelstellinge van hierdie 
suiwer Afrikaanse skepping. Of gaan 
ons ons nou weer stel op die on 
afrikaanse, uitgediende standpunt dat 
ons ons nie ten volle aan hierdie nuwe 
Unie kan gee nie ,,omdat daar poli 
ti k agter skuil"? 
Toe op 'n onl ngse Dalrymple by 

eenkoms 'n heildronk op di koning 
ingest 1 is gedurende die dinee, toe 
wa dit ni politiek wat in di Sport 
un] g slo p is nie. 'Toe het die 
meeste Stellenbossc afgevaardiges 
opgestaan om die heildronk te drink, 
terwyl die sportmanne van P.U.K., 

. Pretorie en U.K.O.V.S. bly it 
het-(wat ons kan verwag van drie 
Afdkaanse inrigtin.s wat nog nie 
hulle eerstegeboortcreg verkoop het 
nie). Toe die W.P. Rugbyunie die 
toetr d van Bellville tot die Senior 
liga weier, maar 'n klomp minder 
waardige soldate hierdie vocrreg 
verleen to Wi a dit n·i,e potitiek t , . M in die unie gosJeep ina. aar 
moenie waag om met iets in die 
sportwereld te kom wat 'n effense 
Afrikaan e kleur het nie, Dan is die 
Stell nbo rs wat opgespring h t 
toe di h ildronk op ons "ni -poli- 
tieke" konin ingestcl die eerst 
om te ,1 r "politi k! politi k!" , 

KOllSiJ in ie 

Verlede Saterclagaand is 
interessant d bat gevoer oor die 
vraagstuk of die Afri1!: n r versoe 
nend moet staan teenoor die ander 
bevolkingsgroepc in ons land. Di t 
het baie duidelik uit die besprekings 
gehlyk dat daar nog baie men e is 
wnt nie di implikasie van 'n on 
iliasi b 1 id teenoor die Engel e 
el sie insien nie. 
Di. Afrikaners in Suid-Af:i~a is 1 

'n volk m t 'n ei taal, tradl Ie n 
lewens~itkYk en gevolglik oak m t 

INDIE 

Terwyl daar in di Britse berig-. 
gewing al meer en meer 001' die ko 
mende offensief, nie 'n eie offensief 
nie, maar een van die vyand, gepraat 
word, geniet Indie op die oomblik 
buitegewone belangstelling. Die Brit 
se minister, Cripps, is persoonlik na 
Indie estuur om aan hierdie wins 
gewes 'n soort van Westminster-sta 
tuut aan te bid. Dit is nog nie be 
kend ho die Indiers hierop sal rea 
geer rrie, Dit is egter duidelik dat 
hierdie Britse aanbod in verband met 
die Japanse voormars staan. Dit is 
'n noodmaatreel w t waarskynlik 
m er vru te sou afgewerp het as 
dit nie 'n noodmaatreel was nie maar 
jare vroeer aan Indie vrywillig aan 
gebied was. 

DIE EINDOORWINNING 

Hoewel Brittanje n sy bondgenote 
(Vervolg op bls. 3 kol. 1) 

Stellenbosch beskik vandag oor 'n 
naam in die sportwereld waarop elke 
Matie en oud-Matie met reg trots 
kan wees. Enigeen wat b.v, enkele 
jare gelede die feesuitgawe wat met 
die lOe agtereenvolgende Intervarsi 
ty-oorwinning van Stellenbosch ver 
skyn het, n1. "Matie se Pep r" deur 
geblaai het, kon nie anders as onder 
die indruk te kom van die gew ldige 
sportpresta. ies wat reeds vanaf die 
dae van die ou Viktori -kollege deur 
die Mati behaal is nie, 
Da r bestaan egter die gevaar dat 

sommige mense hulle blind staar op 
die reput sic We t St llenbosch in die 
og naamde "ni -politi ke portwe· 

l' ld" sou behaal h t, n dit is hulle 
wat dan tydig en ontydig daarop aan 
dring dat Stellenbosch nie sy sport 
in die politick moet sleep nie, ens. 
Laat ons dus omar dadelik aan hier 
die persone se dat 'n baie groot deel 
van St Ilenbosch se bekendheid op 
die sportvelde gladnie sodanig in 
verband staan met die een of ander 
bepaalde sportsoort nie. 'n' Groot 
deel van on ondersteuners op die 
platteland wat b.v. hond rde myle 
afry om Intervarsity by te woon, sien 
in Stellenbosch s sportprestasies 
ook tot 'n groot mate die s eviering 
van 'n OOl'W end Af .. ik na Studen 
t pan. Dit was d. nook hierdie be 
langrik de 1 van die Stellenbosse 
ondersteun rs wat sterk protes aan 
eteken het teen die een onafrikaanse 

en uitheemse ebruik na die ander 
wat OP ulke .Intervarsity- eleenthede 
wa r eneem i : b.v. die buitenspori e 
ebruik van dr nk deur somrnige v, n 

stu nt voor die v rhoog in 
di voll aan ig van die publiek, en 
die feit d tons VlI 'n hele paar [aar 
'n dirigent gehad het wat sy kwink 
slae in En Is moes voer "omd t hy 
ni vlot eno. in Afrikaan i nie," 
(vgl. maar die onafgebroke korres 
pond nsie in die "St llenboschse 
Student" oor die onderw rp In die 
afgelop j r ). 

St llenbo ch m g onder g en om 
standi hed uit di oog verloor d t 
hy op die sportveld nop in di rst 
n v .. n mate opsig as Afrikaanse 
inrigting verte nwoordig is n! ~ Die 
d elname van ons rtudentespan aan 
'n wedstryd teen die militer sp n 
verlede [aar is 'n miskenning v n 
di uitg spark heleid v n hi r;di 
univcrsit it w t in nie minder as drie 
monstervergadering besluit het om 
heeltemal neutra I t bly, n sy 
h nde te w s t.o.v. ons reg ring se 
bela like oorlog-speletjies. En wat 
5e Stellenhosch e "sport-minded" 
en politiek-onskuldi e sportbeoefe 
naar wat bo eno mde v r ryp go d 
praat van die optrede van 'n vroeere 
1 ptein van St Ilenhcsch 1 voet 
balspan w t in elke ko rant en flick 
pro 1 am on A rikaners uitnooi om 
am t sp el "in eli grootst .qpring 

bol pan v n lle tye?" Hulle gaan 
5) r dr arop gehoor • of hoe? 
N e, di p srsoon wat vand no) 

op di naiewe standpunt taan dat 
St llenbo sch b hoort a n '11 1 n 
dad. "sportuni H wat Afrikaner n 
Eng lsman, oorlo sge. indes en land 
v rra iers c.d.rn. sa ~ ophef in 'n 
harnVJniese. eensoortige ge sdrif 
vir die hoogverhewe. on en altbare 
ideale w~ t in "sport" beliggaam is, 
is nik minder 'n politieJ anrol_ 
f b et ni . Ons wit hierm e 1 dnic 
b w r dat on lIe bande met En- 
'cls klub en sportunies moet a· 
ht It waar d r nie pl'ovokasie be 
t, an me. M r ens moet intus 'en 
tyd nie sit n sIa.ap. en Afrikaanse 

'n ei.e idee omtrent landsbestuur, 
soos blyk uit die tipies-Afrikaanse 
regeringsvorm van die twee Repu 
blieke. Hierdie is almal deel van die 
kultuur, van die volksei 'Van die 
Afrikaner. Word dit van hom weg 
g neem, i d r nie rn r pral 
van 'n Afrik nervolk ni , maar is 
ons slegs 'n groep mense wat toe 
vallig saam woon in een land. 

Aan die anderkant het ons in 
Suid-Afrika 'n Eng 1se seksie, wat 
behoort tot 'n volk met sy eie tra 
disies n 1 wensbeskouin. So is 
die Iiberar 1- demokrati f par typo 
liti ke vorm van land gering eie 
aan die Engelse volk. Verstaanbaar 
is dit dr t die s ksie van bulle wat 
in Suid-Afrika woon en wat nog nie 
die kultuur wat op die Afrikaan 
bodem ontstaan het hulle eie ge 
rnaak het nie, sal vaskleef nan die 
tradisies van hul1e ei volk. Maar 
dit is nie ons kultuur en I wensbe- 
kouing nie; dit is nie on idees 
omtrent landsregermg 005 toegepas 
in die Republieke nie. 
Na die EngeIse-oorlog is 'n beleid 

van toenaderin en versoening t n 
opsigte van di Engelse gevol , met 
die evolg dat die Engelse regerin s 
stelsel dwarsdeur ons land toegepas 
is. Die evaar hieraan verbonde was 
dat ons volk vervreemd sou raak 
van hulle volkseie en deurdr nle 
sou word met ide swat vreemd is 
aan die Afrikaan bod em. Dit h t 
werklik plaas evind by 'n d el van 
ons volk, en vanda is ons verdeel 
n ve on ond r meka r. Ons h t 
en s k ie vr n on volk wat va hou 
an di dinge wat ei is aan on 
volk en du wil we doen m t die 
Britse PartypolitieJce st Is I van 
reg ring, t rwyl daar 'n ander s k 
rie is wat so deurdr nk is met die 
vreemde • id , dat hulle aIle in 
hulle vermoe sal doen om daardie 
stels 1 ehandhaaf' te sien. Hi rdi 
lede van ons voU· b s f nie meer 
dat net die dinge wat wert lik deel 
is van die lewende, groei nde volk 
'n kans b t om voort te be taan en 
te ontwih:k 1 nie. 

Dic verde ldheid w t daar onder 
ons he rs 1 an tot 'n groot mate toe 
.esl ryf word aan die idee van ver 

soening m t die En el e. 

Rook t 



"Ex Libris" 
Ds. T. N. Hanekom. 

'n Volksregister en '11 
Volksfees 

Neh. 7-8. In hierdie twee hoof 
stukke word vir ons beskrywe die 
verd re werksaamhede van N ehemia 
as volksvormer en dit is baie tref 
fend om te sien dat hy begin met 
'n v.olksregister, 'n stamlys dust Hy 
wou natuurlik sien hoe sterk hy is 
of hoe swak. Maar die vernaamste 
doel van hierdie starnlys was tog 
daarin gelee om sy yolk suiwer te 
hou van die begin af. AIleen die 
wat suiwer bloed in hulle are het, 
was op daardie lys geplaas. Dit was 
'n ere-rol vir die wat die eer werd 
was om as grondleggers vir die toe 
1· ':1 aanmerking te"kom. Almal 

.. basterbloed, "wat nie hul fami 
lie en hul afkoms kon aanwys, of hul 
le uit Israel afkomstig kas nie" 
(v. 61) is afgesonder as 'n aparte 
groep. Die sonde van hulle vad r 
het vir hulle suur te staan gekom! 
In die er te plel het hulle g n 
burgerreg in daardi land geh d rue. 
Hulle is geskraap op die stemlys. 
Maar ook i hulle uit esluit by die 
aanstelling van ambtenare vir die 
staat en die kerk. Wat'n groot tra .. 
gedie vir hierdie mense, Ie nie' op 
geslote in die korte .aantekening van 
Nehemia nie: "Hulle het onder die 
wat in die register opgeneem is, 
hulle stamboom gesoek maar dit was 
nie te vinde nie; daarom is hulle on 
b voe v rkl r vir die prie t rskap" 
(v, 64). Hulle was nie toegelaat om 
die yolk te dien nie en ook nie om 
die yolk te lei nie. En dit is goed! 
In die verlede het hulle gewys dat 
hulls nie die volkspad ken nie, hoe 
kon hulle dan die volksleiers word? 
Veral as di toekoms so donker lyk, 
wll N ehemia sek r wees da t by kan 
staatmaak op sy leiers, Hulle moet 
die weg na die volk s eindbestem 
rning ken en bewand I, en, wat net 
so noodsaaklik is, hulle moet werk 
Iik aan die yolk behoort. Anders 
sweer hulle netnou trou aan twee 
lande tegelyk. Dan waai daar netnou 
twee vIae aan een stok 001' Palestina 
en probe r hulle om twee volkslie .. 
dere te .sing in een asem, en twee 
land t le ewe goed tc praat. Hier 
ult word tog maar net 'n soort twee 
slagtighcid aan ckwe k en die weg 
oopg mt ak vir verd r verbastering, 
verbrokk ling en verval. Maar daar 
in word ook di wet van God ge 
skend. Want die H r het vir elke 
nasie sy eie w g hepaaI, sy eie roe 
p.ing daargestel, en all en Ian s sy 
ele wcg kan hy cole aan di rnensh id 
sy hoogste diens uewys. 
Wanneer ons hierdi g d 

b s f ons dat hulle op 
Yolk bet r van toepassin is, as op 
die Afrikanervolk. Hi rdi d gte 
is di wegwyscrs vir ons, ook in 
hierdie yd. Ons het die eIfel moei .. 
likh de en dieselfde gevare. Dar rom 
vra die hel volk vanda na dieselfd 
soort leier, na 'n Nehemia, wat met 
'n profeet se oog, die problem van 
ons tyd sal raaksi n, en die weg al 
aanwy om hulle op te los I Een din 
staan vas, hy sal moet optree n 
bewaker van die blo d-eer van ons 
ba renasie. Hy moet ons volksp_oorte 
luit vir die volksvreemde indringer. 
On het baie groot b hoefte aan 'n 
volk.sl;' ister 'n stamlys, 'n er -1'01 . , ., 
Vir volksdiens en volkslelerskap. 

(Word vervolg). 

(Vervo} Vc n bls. 2 kol. 4) 
n hierdie oorlog die en nederlaag 
a die and rely het, word da r nog 
teeds dapp r 001' die indoorwinning 
'epraat. In die vori T artikel is daar 
P g wy'i hoe hierdi eindoorwin 
ing ~eba er word op die dwaal 
egrip dat di e kied ni hom her- 

I al en dat hierdie oorlo gevol lil 
.al eindi soos die van 1914 -1918. 
~ daar v rg lykin tuss n die t wee 
)orloe gemaak mo t word dan moet 
luI volledig en nie will keurig wee 

U. S. Swem ala 
DRIE 

Mans 220 Vryslag Kampioensk.: 
1. R. K. de Villi rs w n met 1 len t . 
2. T. P. Human. 3. M. Louw. Tyd 
2 min. 52.9 sek. 
Dames 1 Lengte Borsslag Kamp.: 

1. B. Basson. 2. J. Hofmeyr. 3. R. 
Biggs. Tyd 28.4 sek. 

Mans 1 Lengte lste jaar: 1. T. 
Pellesier. 2. Vlokkeman. 3. Potgi ter. 
Tyd 19.7 sek. 

Dames 1 Lengte Karnp.: 1. B. 
Strydom. 2. E. Thompson. 3. R. 
Biggs. Tyd 22 sek. 

Mans 100 tree voorge , Iste uit 
dun: 1. Holloway. 2. Potgieter. 3. 
Mitchel. Tyd 1 min. 15.3 s k, 
2de Uitdun: 1. A, M. Will mse. 

2. J. Batt erd. 3. Toerien. Tyd 1 
min. 15 ek. 
Finaal : l. H. Potgieter. 2. J. Bat 

taerd. 3. V. Halloway. Tyd 1 min. 
9.7 sek. 
Dames 100 tree Kamp.: 1. B. Stry 

dom. 2. E. Thompson. 3. Ray W 1- 
ker. Tyd 1 min. 13.5 sek. 
Mans 1 Len t Kamp.: 1. A. All n. 

2. N. S. de Villi rs. 3. J. Ke t. 18.5 
s k, 
Dames aflos lnt rhui 4 I ngtes: 

1. Sonop. 2. Harmonie. 3. Huis 
tenbosch. Tyd 1 min. 41 sek, 
Hindernisw dloop (dam s en her ) 

(Randdek): 1. Ray Walk r n N. de 
Villiers. 2. B. Strydom en J. Keet. 
3. Vosloo en Dirk de Villiers. 

100 tree Kamp. Mans-Bai gelyk: 
l. R. de Xilliers. 2. Holloway. 3. 
Potgieter. Tyd 1 min. 5.5 sek. 

Dames 50 tree: 1 B. Strydom. 2. 
R. Biggs, 3. E. T. Thompson. Tyd 
32.4 sek, 

Mans 3-Styl Aflos: 1. F.S.O. A. 
2. Dagbreek A. 3. P.S.O. B. 
Tyd 1 min. 8.2 sek. I 

Dames 1 ste [aars 1 lengte: 1. C. 
Wiese. 2. R. Biggs. Tyd 24.4 s k. 
Mans 3-Styl 3 1 ngtes: 1. N. Roux. 

2. Battaerd, 3. Holloway. Tyd 1 
min. 33.6 sek. 
Interkoshuis 4 lengtes aflos: 1. 

(Vervol in volgend kol.) 

nie en dan sal die verskille waarskyn 
lik veel groter wees as die punte van 
ooreenkoms. Ho dit ook ,1 sy, dit 
is futiel om te argument r dat hier 
die of daardi land'n oorlo sal w n 
omdat hy in die, verlede me al oor 
winnaar was. Iemand met 'n m nt - 
liteit wat so reden er loop groot ge 
vaar om op 'n ramp af t stuur. 

MATERUtLE !iAKTORE 

Onder Onsies 
Studente! 
Wee ekonomie en a n v r 

sigti te w rk. 

• 
La t 

u vol ende p k kler of 
baadji m k. 

• AGENT VIR NANNUCCI 
DROOG SKOONMAKE· S. 

• 
Andringa: traat, 

, 
Daar is in hierdi oorlo h rha 1- 

delik beweer dat die Anglo-saksi se 
moondhede en hulle bondgenot di 
eindoorwinning sal behaad omdat hul 
ekonomies baie beter af is as die 
vyand. Hul Is ryk en be kilt oor die 
nodig hulpbronne terwyl die vyand 
arm is en ni enoeg arne grondstow 
we, wat vir die oorlogvoering onont 
beerlik is, tot sy b skikkin h t nie 
))i ekonorni se in en t.ortin en 
volglik ook die militere ineenstortin 
v n di vyand sal dus vroeer of later 
rna t plan. vind. 
Hierdi argument het bepaald v 1 

me r om die lyf a die sogenaamd 
hi tories ar ument. Dit is tog oed 
geno bekend d t Amerika, die 
Britse Ryk en ook Rusland ocr h as 
onuitputbar natuurlike hulpbronn 
b kik . Ook b sit hierdie moondhe 
de al die nywei beidsfa ilit ite om 
hull oorvlo eli grond toww in 
krygstuig tOm te wet k. Ge n wonder 
dat ~ierdie moon h d be kryf word 
a.s dl gene w, t h t (di "h v ") en 
hulle vyande a die ne w t ni h t 
nie (die "hav .. nots"). . 
Hoewel die .haas onuitputbare 

hulpbronne v n dIe An 10-Am rikaan 
se bondgenot~ nie ondersl at mag 
word nie, en dIe mated Ii ties pra .. 
matisme van die Anglo-S ser sal so 
i ts moeilik onder kat, s 1 dit oed 
wees om t onthou dat hi rdie m 
riele voordeel vanda ni mee 0 
eensydig is nie en d t d r ander Ie 
mente best an wat hierdie voord 1 
kan neutl'aliSeel·. Die volgende ke r 
mer hieroor. 

'n Groot aantaI oud-Mati is vir 
die skoolvakansie tern hier op 
Stellenbosch. Hier is op emerk o .. 
mejj. Ina de W t. N n Immelmann, 
Rina Hofmeyr, Koti Stc nder, Trui 
da Bekk r, Louie Toerien, en mnr . 
Chri du Toit, Charli v. d. M rw , 
Z. F. du Toit, P. v. d. W It en D nie 
Mork 1. 

II: * * 
Mnr. Wicu Badenhorst en m j. 

Hettie Lubbe het v rl de Saterda _ 
aand op ge ellige wys saam hul 
mondigwording in die "Rotunda" 
gevier. 

* * lie 

Mnr. n m v. A. P. Bli nault het 
besoek ebrin aan Stell nbo ch en 
daarna i hul n Kuil rivier w ar 
mnr, Blign ult di prin ipaalskap in 
die Jan Kriel-t huis sal oorneern. 

* * * 
Mnr. A. v. d. Horst, lektor n 

die Univer it it, Ie ernstig iek in 
die Groot Schuur Hospit 1. 

If; * * 
Mnr. Louis Duv nhage i vir ver 

der studie t rug op St 11 nbo eh. 

* * 
Mnr. Pieter du Toit en m j. Zeno- 

bia Jooste het hul vriende verr s 
deur in di afgelop naweek hul 
verlowing bekend te maak. 

II: II: 

Die huwelik van twe b kend 
oud-Maties, ,.Onkel" Beukes en mej. 
Mimie Louw, is op Maandag 30 
Maart voltrek. Matieland se beste 
wense vir die toekoms! 

II: , II: 

Ook mej. Naties Steyn het verl - 
de Saterd gaand haar mondi wor 
din in die "Rotunda" g vi 1'. 

Die B.T.R. 
uitkamp by 
Wols ley. 

If: II: 

a 11 001' die naweek 
Eland kloof, n by 

............. 

"Die Uit pan" 
He t lIe tudent h rtlik w 1 .. 

kom op Stellenbosch I 

Korn eni t 1 er 'n oppi 

IE 

Klcremake 

prl __ bok- • I arette 

Priv t A. 2 Da br ek A. 3. ri .. 
vaat B. 

Damesduik: 1. R.ay Wal er 40 pun 
t. 2. E. Thompson 36 punt . 
Mansduik: 1. R. de Villier 38 punte, 
2. Vlokkeman 37 punte. 3. H im n 
34 punte. 
Polo - D mes vs. M n: D me . 

wen ~-o. Dagbr ek vs. R s. D - 
breek wen 2-0. Skeidsre t r=-mnr. 
l{ell r. 

Daar' 'n Rede 
Die I napst Stud nt, kry di 

h t, pos 
Die b ' tfl Drukworl t rc c die 

m(l to aanrla . 
On is be 1 nd -ir k valit it 
drul w 1'l I -on ] cnkurror nd 

prys . 

Pro Ecclesia·Drnk ery, 
Di Laan, St llenbo ch, 

v n on 

Spesiale "Uitsp n-Oesond .. 
heidsdrnnk, ' , 

tee, koffie of m lkdr n, en 
maak b ter enni m t 

D· U· " "Ie It pan 

M tI 81. ... dl 

Ir 

KAAPSTAD 
(1'0011 .o~ 0) 

'n ou 'rradlsl 11 rl w ! 

N In b i . dag in di 
rus en sm akJike etes in die 

KOFF'IEHUIS. 

Dm 

DAM ORGlNG· 

o 

en 

Uitrnst r 
VAN 

I;AAPST D 

t y; ?~ tNVI tit- (# t. '"~t:;(.an J t 1tJ. .i~'qhu 
MId • I'to c~ Jdla(:~ j't t;fi n 

,"9"It¥1' J(i II d~t. /' ; ? ~ 9ft ( I. 
an, ,t/tua: If) 

t 13 AP TAD 
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Groot Gehoor by Eerste Debat 
Lewendige Bespreking oor Versoening 

Die w ksaamhede van die Debat..,vereniging het verlede 
aterda and'n aanva ene m met 'n debat tu sen studente 
n do ente in die C.S.V.-sa 1, waar 'n bonder groot gehoor ver- 
der het. 

Die onderwerp, n .: "Die houdin van die Afrikaner teen- 
oor die and r gTO pe in die Ie nd moet die idee van versoenin 
inhou, " is Ingelei deur dr. Moolman en mnr. Jan van der Horst, 
en te n estaan deur mnre. D. G. ranzsen en Willem Laubscher. 

s. V.R.-LENINGS 
Aan 0 ke vir S.V.R.-lenings moet 

by di Voorsitter ingehandig word 
voor Sat rd g 11 April. 
In di a nsoek meet emeld word: 
(1) Di kur us en jaar van ver 

blyf op St llenbo ch. 
(2) Die kla rekord, of indien 'n 

eer tej ar 'n g tuigskrif van die 
prin ipaal. 

(3) Ho v 1 geld die applikant b - 
kikb ar h t (b urs , lening, ns.). 
(4) B ram in v n uitgawes vir die 

B dr ang vra. 

Hokkiespanne Keil 
Wingfield Op 

Verlede Sat rda h t di 1e n 2e 
ho kie-aktiwitei 
te.en Win field, 

J)AG, 3 APRIL 1942. 

Musiekwaardering nata m er of minder b wegings b - 
vat. Die ame t lling van afsonder 
like bewegings is analogi s met die 
van die Simfoni wat later bespr ek 
word. 
Die Sonata-vorm is v rder uitge 

br i na die Snaarkwartet, (en ander 
kamermusiek), die Simfonie, (vir 
volle orkes) en die konsert ("con 
certo" - 'n Simfonie" vir orkes 
en'n olois). Die Simi onie, w t sy 
tatus gekry h t v n Mozart, b staan 
gewoonlik uit vier bewegin : (1) 
t amlik vinnig; (1) stadig; (3) 
Minuet, 500 in tyd van Mozart, of 
Scherzo (b teken grap) , soos in tyd 
van Beethov n en later; en (4) vin 
nig. Di eerste, twe de en laaste 
beweging het di volgende dri ele 
dige struktuur: (1) aankondiging 
van (i) tema A en dan (ii) t rna B; 
(2) die ontwikkeling van (i) terna 
A n (ii) tema B; en (3) die her 
halende opsomming of rekapitulasie 
van (i) tern A en dan (ii) tema B. 
Die derde bew ging het di volgen 
de bou: (1) Minuet of Sch rzo, 
(2) trio, (3) h rhaling van die 
Minuet of S h rzo. 'n Bewe ing 
eindig gewoonlik met 'n effektiewe 
afsluitin of koda. D ar moet e 
let word hoedat die hooftemas, veral 
in die ontwikkeling fyn verw rk 
word, en ho hulle dan van die een 
na die ander instrum nt oorgeplaas 
word. Di verski1l.ende tema van 
die verskill nde bewe in wa e rs 
10 ta nde, m ar lat r h ten hoof 
t rna in verskill nde bewegings ver- 
kyn, b.v. di b kend sog naamd 
"ViktOI i "-t rna - di eintlil di 
noodlot wat aan die d ur ldop! 
wat so 'n belan rike rol in Be th 
oven se Vyfd Simfonie speel. 

G. F. S. 

ie Bou van die imf oni 

"Musi k moet vuur laat spat uit 
die gees van die mens;" 

- Beethoven. 

Albo weI daar hierdie week geen 
Sondagaand plateprogram al 
plaa vind ni , sal dit baie bydra tot 
di waardering van die komende 
uitvoering a ons meer van die bou 
van 'n Simfonie, 'n Konsert of Snaar 
kwartet weet. Al hierdie vorms het 
ontstaan uit die Sonata-vorm. 
Klassi ke musiek is afkom ti van 

volksmusiek. So het die Sonata ont 
wikkel uit di Suite wat 'n aaneen 
skakeling is van ver killende dans 
vorm lmal in di selfde leutel. 
Die Sonata-vorm. wat hoof aaklik 
te danke i aan C. P. E. Bacb (1714- 
1788) en F. J. H ydn (1732-1809), 
be taan uit 'n aantal aparte en kwa 
si-onafhanklike dele, of b wegings, 
wat elkeen in sy eie vorm (en sleu 
tel) i , en wat so saamgestel is dat 
bulle bymekaar pas en dat bulle nie 
'n vervelige gehe.el vorm ni. Dit 
i 'n instrumentele kornpo isi (b.v. 
vir kl vier alleen of vir 'n and r 
in strument met klavi r beg leiding). 
Met di kulmin sie van die Ida i 
ke (of vorm gebonde) musiek, ty 
d ns die lewens van Mozart en 
Iaydn, het di Sonata gewoonlik 
uit 3 beweging be taan wat as vol 
amg stel wa :- 

«1) taamlik vinnig; (2) tadi en 
(3) vinnig. Sedert die tydperk van 
die Romanti se musiek, (di tyd 
p rk vanaf Be thoven) kan die So- 

~ee~l~ryd T enni Kampioen kappe 
reent, 0- 

Krieketspan vaar goed 
teen Wellington 

Go • Raad , I • I ir • t.ji )rul n 
n r 1 r fh hto ft A 

Colin Lock ey DOW ON vir 

E. 

Vir all ko nrep ra- , , 

tot U Di n • 

o 

Man Enkel - S mi finaal: D. 
Maartens klop H. Steyn 6-4, 6-4. 
7-5. C. Muller klop W. Joubert 
6--4, 6--1, 6--3. 
Eindw d tryd: C. Mull r klop D. 

Maart n 6-2, 7-5, 7-5. 
Man dubb 1 Semi finaal : 
teyn n C. Mull r klop J. du 
n Pr toriu 6-2, 6 3, 4-6, 8- . 
W. Joub rt en C. Lombard klop J. 
St ltl r en A. S. Ie oux 6--4, 8-6, 
6-4. 
Finaal: W. Joub rt en C. Lombard 
lop H. Steyn n C. Muller 6-3, 6- 
4, 4-6, 6-3. 
Dame nkel - Halfeind.: Mej. 1. 

Michau klop mej. A. Venter -1, 
6-2. Mej. B. Reti f klop m j. V. 
N el, 8-6, 6-4. 

Fin. al: M j. 1. Michau klop m j. 
B. Reti f 6-3, 6-1. 

Dam dubb 1 - S mi finaal: M jj. 
V. n J Nel klop m jj. B. R tief n 
L. Pauw 6-2, 6--3. Mej. I. Mich u 
en m j. A. Venter klop mejj. I Pa 
pendick en A. Botha 6-1. 6-1. 

Fina 1: M jj. 1. Mich u en A. 
V nter klop mejj. V. en I N 1 6-1, 
6--2. 
G mengd. - Fin 1: C. Muller n 

mej. I. Mich u klop W. Joubert n 
mej. L. Pauw 6-3, 5-7, 6-3. 

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

r : Mnr. W. M r h. 

y 
Kom laat die Firma 
die B ste di nste lewer u 

b di n. 

wat 
ook 

i n 


