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D E ltIATIE HOV SKYN .. 

BAAl{ NIE VAN DIE 
STllDENT'o IE 

'n Ong vraagde apologie aan "Die 
Matie" het in die jongste uitgawe 
van "Die St llenboschr e Student" 
verskyn. (Vide: Stell. Stud., D 1 
XLIII, No.2, Sub-editoriaal). 

Ongevraagde apclogi e is gewoon 
lik die uitvloeisel van 'n skuldige g - 
w teo Voorwanr, daar is r d vir 
'n gevoel van skuld in hierdie opsig. 

In werklikh id hou "Di M tie" 
van "Die Student," omd t on 
redelike we ens natuurlik ten gUJ16te 
d t'Van i dat in titu i s 00' urri 
v r it ibe hulle mpt Iike org n sal 
h"', w t moet di n a media om die 
gees v n studente-s m J wings te 
v rtolk, n 'n gesond student - ees 
t sk p, 
Openb ar "Die St llenboschse Stu 

dent" 'n ge onde gees wanneer hy 
dronken ,k p aanprys a die doel van 
feesRel enthede DO, Intervar 'ity? 
Indi n dit 'n we~r gaw van die w rk 
like toedrag van sake is, het Stell en 
bosch wegg skeur van di ethiese 
waardes van on voorvaders, en van 
di doel van sy stigting. Maar dan 
ou dit juis die be ondere taak van 
di r daksie van "Die Stell nboschse 
Student" wee, om a') leidende figu- 
re in di studente erne nskap di 
regtc ri ting nan te dui. , 

Met uit ondering van 'n negeer 
bare mind rheid het die studente van 
St 11 nbosch b paald nie hulle be- 
ins 1& pry ge nie, en die g sonde 

gees van di meerrl rheid van stu 
d nte word no ge-illustreer, n6g 
gestimuleer deur "Di Student." 

On la k dit dat die sw 1 h de van 
enkelinge as a ntr klil v oorgc tel 
word, en swart-op wit die wereld 
ing stuur word. (Sien b.v. "Sielkun 
de ell Intervar ity," FLIEK, jon te 
uitgawe). 
Naas die d lead nt g van 

blad, hou ons ook nie van di 
v n "Die 'tud nt" nie. On eur 
dit ten t rkste af d t an die root 
ste Afrika ns Univ rsiteit v n on 
land die tud nte ni meer in on 
eie taal k n sk rt. ni. Dit is nn. 
tuurlik alombekend dat 'n p r,soon 
wat nie werklik snaaks k n wee ni, 
all rlei ander midd Is moet inroep 
om 'n glimlag te wek. Sou rlit die 
rede weeR vir woorde soo : Ma ind, 
squ aI, limelight, strongpoint, weak. 
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Sy 
ONS STRYD VIR SUIWERING VAN 
VOLKSBEGRIP EN VOLKSWAARDES 

Ons 1 (\1 tans in 'n 1y<1 vaarin ultimatum, st· 1 <.11 nnte 
standpunte, volksv rdceldhci I, (')1 ian s and '1' aanduidinrrs van die 
dekad nsio en gcestosv rwarrin wat om Isk ldbaur nan 'n uit 
dcmokrat i so R1 1 .. I orbondo is, di hutoon vo r. 

nit is 001 mo llik om ann 'n plel in ru land 1 eli 
hi rdi \ b ciusel- en belangohot 'ings sk 1'11('r geaks ntue r ia n met 
Stcllenbos h die geval i '. Nio all (11 dien ~1 11 -nbo ch il haie j01'(, 
repels as die nfSI)!'illgpJ('k by dio uit mar lioing- van ultimatums 11 uit 
dagings 1USS(:l) die verskillend st rydigo part,' nio ; in eli jongst 
tyd het duar 'n infiltrasie 'an liheralisti se 0]>\" i ting' op 'n on Yr· 
kend skaal in ons "volksuni r 1 site it" plan. CY 'indo Deur hierdie 
aanhangers van die liberale gedagteskool word interpretasies van die 
Stellenbosse "rigting" of "idee" aan ons op '8dring wat 'n v~rkra!rting 
is van die oortuigings wat by ellee rasegte Afrikaner behoort aanwe i 
te wees. 

Hi:;.; nie mot il il om di ,1 -llin name 'Ull .. Die Matio ' 
hierdiv uitcenlopcndr I1H'liing,' hl 0101)11 nio. SU[l11I Ih('1 die 
die n.B., e.a. progressiewe I l'fl'!i(' ill 0118 voll '1 V glo , nit 
dat lie enigste heil vir die A frll anerv 011 go 1(·(: i. in di 'ch le 
omskepping van ons liberale en party-politi eke stelsel in 'n Christelik~ 
Nasionale gesagstaat. Ons '{'l'Wcl'P Ius 1)(\, \if.; ('11 0110)1 WOl d I die 
im perialist i se idee van 'u "tn('ngelll1o(';vollr." 'at on 1 r dlesel rdc 
gpsag ('11 vlas ell in cen en diesel Ido sosialc l H ekonomicse • teL: 1 
ingcf'orseer' word, ~oo~ dr. « •• r. I I. de Wet trrf'g sr, is laasgono md 
nit: SUIlI( horighvid nic, maar saamgedrongenheld. I 

"Die M ut ie " heywor hom nio allecn \ ir die suiwcrinu van oris 
\ olkshcgrip en voll swnard s nie, maul' hy \ 'go iok ir di(' h tin ('I 
all dissipline n ordelikheid. Die Ii b ral iSlI1(, a 1 0 I it i 1 p en fil OS(I 

Hcs(' leerstvllinjr is 110fT' alt yd in die v rledo '('I'O'('s('1 d -ur 11 g S \ an 
ongebondenhed vn vrysinni heid. Dir L r.R.·O.BAI'ont wil h0111 me t 
allo middel t 01. sy heskikkinrr '('l'Rrt t en hiordie pyulil manife 'ta~ 
sics vau die sosialo "diHSiplhl(," vall 'n vrydenkende, gesaglose Iibera 
listiese stelel, Dip ouvernntwuordolil It id \ 'fit, () <IiI wels bv studen 
tevel·gaderillO'I'I n in student -blaa ie aau die dau g 1'" word, 'j m ons 
insigt hloot. 'n uit iug VHIl di< innerlik verdeeldheid 11 ri tin 100 - 
loosheid wat hy so haio sind m heSl) 'UI' 1 all word. 

Die nnlversitcitsowe rh id sal nooit dnarin 1 an slang 
sporadios in 1 o grYl1 ill st id nt (I-anngrlN'utlw<i£' van hierdi gl'l r ke 
Hit die wcg te ruin tile. AI oplos8ing is darn-in gel .~ dat die Rt llcn 
bosse stud nt 'n nuwe b sef kry van sy pI r in die nasionale belewin 
van die Afrikanervolk, vat vanrlag st rkr-r as ooit tcvor to h sp u 
is. Die ideo van verantwoordeliktl leierskap, V 11 gedissiphneerdc 
volksdiens, ('11 ole st 1 van beginsels hol ant ni t ig p raoonliko amhi 
si s, Is dip, Iondumontst one van die nuwe orde vaaraan "Die fat i " 
help hou. Die au O1'do, lnarentc(,ll, } 01 viT' di frilnlll(ll'\; 11 nog 
nltyd !rustrasie ('11 vcrdeeldheid ing hou. 

. DnaI' leun dus g('Cll twyiel by "Die ]\fat'e" or llig lid vall 
d~o A:N,S,~O.n.-fl'()llt w('(~s 1. v.m. die uii ind lil c b slis.·ing \" at tu 'sen 
lucretia tw strydcnde ideologic" gevcl sal word nic. 
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Die Rol van die Party 
'N INSTRlIIUENT VAN 
VOLKSVERDELERS 

T rwille van die party is die 
Afrikanervolk vandag verskeurd en 
uitmekaar geja. Dit is onweerleg .. 
baar waar dat die volk 'n e.enheid 
was binne die raamwerk van sy 
volksorganisasie, nl. die O.B., voor 
dat die party die stryd teen hom 
aangeknoop bet en teng.evolge daar 
van verd el het. Toe die Afrikaner 
volk or aniese enheid binne die 
O.B. gesoek en gevind bet, toe was 
hy tot die uiterste toe sterk en 
magtig. Daarna het die party 'n 
toestand van bellum omnium inter 
omnes laat ontstaan, wat die mag 
van die volk v.erminder het en die 
nasionale krag l.aat afneem het. 
Di party s optrede het weer af- 
estuur op nasionale frustasie in 

plaas van by te dra tot die stryd 
van die volksorganisasie, die O.B., 
vir nasionale selfverwesenliking. 
Nieteenstaande hierdie belemme 

rende ondiens van die party aan die 
volk word daar nogtan vandag ge 
praat van "die party van die Afri 
kanerdom." Dit is 'n contradictio 
in term in is. "Party" is 'n Iiberalis 
tiese begrip wat nasionale verdeeld 
heid en frustasie inhou. "Afrikaner 
dom" is 'n intens nasionale begrip. 
'n S( mevoeging van 'n nasionale met 
'n liberalistiese begrip is 'n teen 
strydigheid. 

Di party is 'n ding wat die Britte 
n die Tw de V ryheiosoorlog an 
on volk opgedri g h t t n inde 
hul b I id v n "v de I n h r" 

n -d urvo r. Di p: rty is 'n 
wer l Il ,jg w t d ·ur die K pitalisme 
hoog geroem word omd t die party- 
t lsel die volk II onrna vers ker 
om uitbuiting en rmo de u't te lea 
kel. Di party is die ding wa.t vir 
ons di professionele poliriku ge e 
h t - die b roepsverd ler van die 
volk. Di party' di ding wat nige 
vol tot w nhoop en MS rny 8 I dry 
we omd t dit an di e n Iront die 
te 1 rd is vir b g' \ lwis lend 
win j g1ter n n di nd r nt di 
gr f is van opr gte yolk 1 il 8. 

Dit is dan geen wonder dat edu 
rende die veertig wo stynjare van 
di Afrikanervolk - vanaf die v r 
nederende vrede van V eren iging tot 
in daardie trotse jaar toe die O.B. 
gebore is - toe sy enigste wapen 
di party politiek was, die Afrika 
n r e nasionale uitings op all en 
nige terrein van die volkslewe ge 
dwar boom wa 

Die mde lib rali - 

nasionaal-histo 
hierdie tweede 
Afrikaner en 

• rl 

• 
G, 22 l\JgI ID42. 

Die 00rl09 
XII. DIE OORLOG IN DIE VERRE OOSTE. 

"De Waereldgesc.hiedcnis is 't 
WaereJdgericht, 

V ergelding, de wet der Historie." 
- Ten Kate. 

jAPANSE VEROWERINGS 

In Birma het gebeur wat reeds in 
Hongkong, Maleia, Singapoer, die 
Hollandse Oosindiese· Ryk en die 
Filippyne plaasgevind het. Ook hier 
die ryk Britse kolonie en sleutel : 
tot Indie en Tsjoenking-China het 
'n slagoffer van Japanse verowering 
geword. Japan wat selfmoord sou 
gepleeg het toe hy oorlogvoerend 
geword het - dit het ons dikwels 
in ons nuusberigte gelees en oor 
ons radios gehoor - het vandag na 
vyf maande van oorlog 'n stuk 
wereld verower wat tot die rykste 

woond. Dit was dieselfde ou storie 
by Hongkong, Maleia, Singapoer, die 
Filippyne en Java, en dit is ook nou 
weer so in Birma. Hoeveel hierdie 
nabetragtings van oorlogskorrespon 
dente gewoonlik 'n kern van waar 
heid bevat, veral as die waarheid nie 
langer geheim gehou kan word nie, 
tog word daar 'n hele boel verswyg. 
Dat die Oosterlinge in hierdie oorlog 
nie hul wester.se meesters of voogde 
geesdriftig .ondersteun nie behoort 
reeds duidelik te wees. Daar skyn 
'n gebrek aan weersydse vertroue 
te wees en dit is vera! die geval in 
Birma. Dit is nie lank gelede dat 

/)cur Prof. ]. A. Wiid 
en strategies-belangrikste van die 
aardbol behoort. Dit staan vas dat 
hierdie ontsaglike gebied met sy 
waardevolle grondstowwe op die 
oomblik vir die Geallieerde magte 
verlore is. In hoeverre die japan 
ners in hul huidige oorlogsvoering 
hi rdeur gebaat is en in hoeverre die 
geallieerdes hierdeur geskaad is, sal 
die toekoms moet openbaar, 

'n Vraag wat hom egter gedurig 
v.oordoen is: waarom al hierdie ne 
der lae in die Verre Ooste? Is ons 
dan nie herhaaldelik verseker dat 
Japan se Oorlogspotensiaal maar 
swak is nie? Hy kon b.v. nie eel'S 
vir China onder die knie kry nie. 

DIE NABETRAGTINGS 

Na elkeen van die baie nederlae 
in die Verre Ooste word deur koe 
rante-korerspondente pogings aan 
gewend om hierdie nederlae te ver 
duidelik. S.O vind ons weer in die 
geval van die Birmaanse debakel da 
'n korrespondent van United Press 
in di Verre Ooste hom aan die ont 
Ie ding van hierdie nederlaag waag. 
(Sien Cape Times van 16 Mei). Met 
die japanners voor hut poorte sou 
die Birrnane in 'n waan van veilig 
heid verkeer het en sou 'n gees van 
selfgenoegsaamheid in Birma geheers 
het. B irma sou dus blind vir die 
dreigende Japanse gevaar en tota 1 
onvoorbereid op oorlog gewees het. 
Die Britte sou geen poging aange 
wend het om die Birmane se steun 
te verkry nie, sodat bale Birma.ne 
by die vyand aangesluit of passief 
gebly het. Verder sou die Gealli 
eerd magte t min en te swak toe 
gerus gewees het. Die verbi~dings 
linies sou die lank en onontwikkeld, 
die lugmag te kl in gewee het. 

Baie Birmane, vera! die ondersteu 
ner s van die Thakin-p rty, sou na die 
vyand oorgeloop het, sou sabotasie 
gepleeg, sou emoor n skrikaanja_ 
gend opgetree het en di huise aan 
brand gesteek het van diegene wat 
die Geallie rde troep van vo dsel 
en gidse voorsien het, ens., ens. 

DIE W AARE OORSAKE VAN 
BRITSE NEDERLAE IN DIE 

VERRE OOSTE 

Aan jeremiade soos die van ge 
melde korrespondent, en gewoonlik 
voorafgegaan deur sp,oggerige root 
pra tery, raak 'n mens mettertyd 

Wsnneer die v olk sy republikein 
se be-stemming ber ik dan verdwyn 
saam met die Brz'tse en kspitulls 
tiese [uk ook die instrument deer 
van. nl. die party politiek. 

M de-Afrikaners-, skouer nan skou 
il'. binne di O.B.-m raj l' on. volk 

y hestemming en BY vry'h.eid. 
Kom n! 

b • I 

die Britte 'n Birmaanse ersteminister 
op sy terugreis van Londen - waar 
hy verantwoordelike bestuur vir sy 
land gevra het - na sy 'eie land in 
hegtenis geneem net. Die Birmane 
het hier die geval seker nog nie ver 
geet nie. By hierdie gebr k aan weer 
sydse vertroue is dit ook gewaag vir 
Brittanje om sy oosterse onderdane 
te wapen en militer te organiseer. 
Hierdie wapens mae miskien teen die 
moederland gebruik word. 

Waar dit Brittanje dus ontbreek 
aan groot en goed-toegeruste Oos 
terse leers om .sy Oosterse ryk teen 
ander Oosterlinge (die japanners) te 
verdedig, daar sal hy moet staatmaak 
op bondgenote en eie moederlandse 
strydmagte. En dit juis hier waar 
Brittanje se moeilikheid Ie, 'n moei 
likheid waarmee ook die Romeinse 
Ryk kort voor sy val te doen gehad 
h t. Die k rn van hierdie rnoeilikh id 
is dat Brittanje vandag nie in taat 
is, selfs nie met die hulp van mag 
tige bondgenote nie, om in hierdie 
oorlog tSY wereldryl- op aIle plekke 
tegelyk met suks s te verdedig nie. 
Dit is 'n waarheid wat reeds rneer 
male selfs d ur Churchill uitgespreek 
is. Die tyd - die 19de eeu - toe 
Brittanje in alleenbesit van 'n wereld 
kab ldiens, met 'n paar kanonbote sy 
ryk teen vreemde indringers met suk 
ses kon v rdedig, is verby. Die 20'ste 
e u ~ t sy radio, sy v'Iegmasjien en 
sy duikbotj, het radik 'e veranderinge 
teweeg gebrmg. VerJer het die op 
koms van nuwe gt oot m.oondhede 
5005 Duitsland en Italic in Europa 
en Japan in die Verre Ooste vir 
Brittanja en sy ryk nuwe en gevaar 
like konkurrente besorg. 

BRITTANJE NOG ALTYD DIE 
KERNLAND VAN DIE RYK 

Onder al hierdie veranderinge het 
Brittanje nog altyd die kernland van 
die ryk gebly. As kernland moet aan 
Brittanje dan ook die m este aandag 
met betrekking tot verdediging be 
stee word. Om dreigende gevare (b.v. 
Duitsland) van hierdie kernland at 
te weer, moet die hoofmag van die 
Ryk se v rdediging in en om Brit 
tanje sa mgetrek word. 'n Groot ge 
deelte van die Ryk se . strydrnagte 
moe~ v~rder ~~ng wend word om sy 
verbindin swee (b.v. middell.andse 
see) oop te hou. Dit Ie voor di 
hand d. t ?i «ernland (Brittanje) 
onder hierdie omstandigh d nie oor 
genoeg magsmiddele beskik om die 
"perim ter," die verafgelee orntre 
van die wereldryk met sukses te 
ver~edig ni~. N.og nooit in sy geskie 
denis het die Brits ryk dit dan ook 
so ongelukkig getref dat sy kern 
land gelyktydig met sy kolonis le ryk 
s~ ernstig bedreig word as in hier 
die oorlog nie. Vandaar dat Brit 
tanje se hoop vandag gevesti is op 
y bond enote, Amerika n Rusland. 

r t 



Opheldering DIE M,A TIE, SY TAAKST£Ll.ING 

Daar word tans op Stellenbosch 
7vra of mens dan, na aanleiding van 

die standpunt deur die voorstellers 
van die anti-"Matie"-mosie op die 
monstervergadering ingeneem, mag 
aanvoer dat die Kanselier van ons 
univcrsiteit dit die Eere-president 
v~n die A.N.S. toegevoeg het dat hy 
dle leier is van 'n beweging wat die 
weg van rampokkery opgaan. "Die 
Matie" is egter in die blye posisie 
om te kan verklaar dat hierdie inter 
pr stasie totaal en al onjuis is. 
In goedingeligte kringe word daar 

op g wys dat hierdie interpretasie 
blykbaar op 'n ongelukkige misver 
stand berus. Wet werklik gebeur 
het is dat die LEIER VAN DIE 
~.N.P. OF V. onlangs op Piketberg 
die KOMDT.-GENL. VAN DIE O.B. 
voorgestel het as die Icier van 'n 
beweging wat ontaard in 'n ram 
pokkerorganisasie. 

Veruiarring . 

Hierdie misverstand, so word ver 
klaar, is rniskien onbewus geskep 
deur die Voorsitter van die S.V.R. 
op die monstervergadering, Woens 
dag, 14 Mei, toe hy per abuis die 
K nselielr kap van die Universiteit 
v~sgekoppel het aan die leierakap van 
die H.N.P. of V Die Marie" is die 
meni!1g toegeda~n" dat hierdie ver 
wa:rmg die go ie naam van ons Kan 
selier en van ons Universiteit geen 
sins sal skend nie. Die verwarring 
berus te duide·lik op 'n misverstand. 

Dit is "Die Matie" dus baie aan 
genaam om die Ere-presid nt van di.e 
A.N.S. en die Kans Iier van die Uni 
versiteit van Stellenbosch deur mid- 

"Ons sal Leuie]" .- 
Somber-swaar hang die don 

ker wolk van bannelingskap 
oor die sonnige klein "Matie." 
"Die Matie" idd r en "Die Ma 
tie" beef ,m r "Die Matie" 
wil nie omkom nie. 

del van hier die ophelderingsberig 
bokant die politi eke stryd wat tans 
in one; land woed, uit te Jig. Ons 
sal die Kanselier van hierdie Uni 
versiteit in sy amp as Kanselier 
steeds eer en respekteer. Net so 
al ons vir ons Ere-president steeds 
liefde en agting koester. 
Wat die Komdt-Genl. van di O.B. 
n die L ier v n die H.N.P. betref: 
Dis 'n ander saak. Eersgenoemde sal 
ons volg omdat onses insiens in die 
b ginsels wat hy verpersoonlik die 

, lfv l"wes nliking van ons volk op 
ge luit Ie; laasgenoemde kan ons, 
soos "Die Mati " reeds meer as een 
keer ang dui het, nie voIg nie omdat 
ons glo dat di Iiberalistiese party 
politick waarmee hy hom vereensel 
wig algehele nasion I fru t~ i in 
hOll • 

In juridies kringe word verklaar 
dat die tw e voor teller van die 
nti-"Matie"-mo ie verdere verwar 
ring op die monstervergadering ge- 
kep het toe hull by die noem van 
die name van plaa like dosent in 
yerba~d met :~, klug krif wat onlang 
111 "Ole Matie verskyn het, gladnie 
onderskei het tus 'en hi rdie per 0 
ne in hul ho danigheid a do nt 
en hierdie persone in hul hoedanig 
heid as politi ke pr k r s op 'n 
H.N.P.-byeenkoms nie. 

Dit natuurlik is onnodig vir "Die 
Matie" .om daarop t wys dat wp. r 
hy hlerdie persone "Ou Ord "-fl te 
genoem het, hy dit gladnie oor h';ll 
akademiese bevoegdhede - ~at I,D!e 
Matie" onder geen om tandlghede.111 
twyfel trek nie _ gehad het nl~, 
ll~aar wel oor hul politieke oortu,l 
gmg. "Die Mati " is dus ook bale 
bly om die dos nte wie se name in 
v rwarde op ig op die monst rver- 
.a~ ring enoem is, bokant die po 
htl ke stryd, w t oS mmige van ons 
mede-student teen "Die Matie" aan 
geknoop het, te verh f deur aan te 
toon dat as leerkragte aan die uni 
v~rsiteit hul nooit 1 er pr ke wa 
me. 

As dosente 
verstt it hull 
pasitcit op di 
W, en hulle 

van ... rdie Volksuni- 
in hul private ka 
politiek terrein be 
dan in die openbs ar 

111: "Koln Hier On1, D n kom die 801111'1 

vereenselwig m t 'n politieke ri tin lin 
wat na ons mening vir on volk 
alleen op nasion le frustrasie uitloop, 
sal "Die Matie" dit st eds y plig 
ag om ook aan hulle op een of and r 
manier 'n "Quo V di ?" t ri. 

Waarom? 

Die woord wa rom "Di M tie" 
in di ban doen moet word is neg- 
nie espr k nie. 
Die Monstervergad ring van 13 

Mei bet besluit om by die' Senaat aan 
te beveel om "Die Matie" in die 
ban te doen, 

As 'n tweede rede is genoem dat 
"Die Matie" verdeelheid saai in die 
studente-unie. Reed. ook in di ge 
noemde brief het "Die Matie" b - 
klemtoon dat hy nie verde ldheid 
saai of wil saai nie, maar dat hy 
inteendeel 'n beginsel steekhoudend 
voorlig. Woordeliks het dit in die 
brief gelui: If •••• so ver v n twee 
drag in die studente-unie te veroor 
saak, is "Di Matie" juis 'n n 
heidsanker in di studenteunle in 0- 
verre hy in st eds groei nde getalle 
die Stellenbo chse studente saambind 
rondom 'n bevrydende nasionale n 
sosiale edagte." W rom is hieedi 
goei trou van "Die M til tI nie n 
v r nie? W rom i int nd I 
"n monat rv rgad rin b J: om hom 
in di b n t doen? 

k 

"Die Matie" het 'n e v n ver- 
draagsaamheid en goei wil aan die 
dag gelS deur sy bereidwilligheid om 
eli beswar teen hom eopper ur 
onderhandelings uit di w t ruim, 
W )'10m is hi rdi t mo tkom nd 
h 'd v n ,.Oi M ti " t' b n 
mo i b ntwoord? 

Is daar and re b sware te n "Die 
Matie" wat nogni no m is ni ? 

In die 
C.S. Y.-Hoofgebou. 
An wurwrm 

etes, w rm .. of kO 1- 
dran e n llerlei 
lekkernye bedi n 
ord. 

Vool'waarde? 10m vind 
uit en 

wees verseker van 
hevredhHng in 

"Die Ilit pan" 
~~~ -~~~ 
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Die Boerorkes Toer 

VIER 

Sondagaand om. 8.30 
'n Uurtjie met Mozart 

"Musick is 'n verstsndige en rede 
lik b lang stelling." 

- Sir Walford Davies. 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 

- 1701) is gebore te Salzburg, Oos 
tenryk. Hy het 'n buitegewone 
musikal talent openbaar toe .by 
maar nog drie of vier jaar oud was, 
n het gekomponeer voor hy ses 

w s. In 1768 word hy kon ertm es 
ter v n Salzburg, waar hy y eerst 
opera kryf op twaalfjarige leeftyd, 
In 1781 verhuis hy na W ne, waar hy 
. eld van armoed verlos was. In 
1791 word hy deur 'n "geheimsin 
ni be oeker gevra om 'n "Requiem" 
Mi te komponeer; Mozart het ver 
klaar dat dit vir sy eie begrafnis 
i, n hy is oorl de voordat die werk 
voltooi is. 

'n opera-komponis word Mo- 
z rt deur baie a ongeewenaard 
b ·kou. U al d Ie uit sy 
.. Overture" tot .. ,ZauberROte": die 
innemende ,.Voi ehe Sspete]" (wat 
is hi.erdie evoel? I di t Ii f de t), 
die aria van die hofknaap in tiLe 
Nozee di Figaro"; en di bekoor 
Ii e "Serenade" (uKom na [ou v ens 
tor") uit "Don Giovanni." 
Ho weI Haydn (1732 - 1809) vir 

die eer te k er die Sonata-vorm op 
di Simfonie (en die Snaarkwartet) 
toe pa h t, is dit Mozart wat die 
Simfonie y statu e ee h t. In 
1788 het by sy laaste drie stmfonie 
alm 1 in die kort tydperk van es 
we gekomponeer. Hiervan i die 
laaste, di ,,/upit r" Simionie No. 
41 in C rootterts, die blend te en 
populer teo Hi rdie werk bevat die 
hoof-kenm rk van die simfoniese 
kuns, n i 'n perfekte model vir 
11e tye, so vel boukundig as erno 
ione 1. 
Mozart verontagsaam 'n inleiding 

en val dadelik in met die hooftema 
van di er t del. Die skone tw c 
d deel word ont vikkel met root- 
te 11 heid en iep te evo 1. Di 
d d d 1 b v t n v n Moz t 

11 mi u te, )i I· ina- 
m. wyf Id 
wat ooit ge 

ornponeer i: Byn die hele deel 
b t an uit 'n n boot end en fuga 
b h ndeling van di hooftemas van 
die de 1. Hulle word soms apart 
beh nd 1, dan geinverteer, en na 'n 
buitegewone ontwikkelin word hul 
le op v rnu ti e wy e ekombine r. 

ison ver lyk hierdie deel met 
ka k p I, w rin Moz rt v n f 
be i al die moontlike b we in 

op di k kbord ien, onafg 
van die kombina v n atukk 
rna voorlrom, 

G. F. S. 

NTHOU I! 

FORRER R 'ERS 
20 Burgstr t, KAAPSTAD. 

Di Drankhandt laar 
w t die be t dien te lewer 
en vir u di biJIik te k wot • 
• i Ie n a nbi d. 

On sal u be telling 
uitvoer by u velg nde hui 
of fakult it funhi . 

,AI Delwende Opw art , 
DIE u.s. I~ANDBOUTOER 
Die morelug van die 24ste April 

was nog koelvars toe twee pronk 
spa nne rooi Afrikaners die bokwaens 
van die Landboukollege op 'n draf 
gang oor Potch fstroom se asfalt 
strate laat ratel. Dit is ook maar 
goed dat daar toe nog nie te veel 
inwoners op straat was nie, want 
hu11e sou lateraan verlee geword het 
as hulle dalk nie wis dat dit die 
Stellenboscbse Landboutoeriste is 
wat twee ossewaens so volstaan nie. 

Op die proefplaas bet die vriende 
like prinsipaal eers kans gekry om 
uit t praat oor sy beeste, en daar 
na bet ons die voorreg gehad om dr. 
Saunders, die vader van die pragti e 
Potchefstroom Perel ( .... dis nou 'n 
mielie, Boelaners), te hoor vertel van 
sy proewe, wa ruit al sove 1 waarde 
vir ons land gespruit bet. Na die 
oggendpro ram wa die rniddagete 
gereed. V riende, 11 ons skinder nie 
graag van ons Grootl op nie, maar 
toe dr. O. T. sien hoe lyk dinge op 
d ~ ardie tafels, to wens hy glo hy 
was hol tot by sy kniee - nouja, 
maar by h t dit darem nie gese nie. 
Die namiddag wou die P.U.Kaners 
ons wys wat hulle kan doen, en hulle 
het ons werklik baie vriendelik ont 
haal. 

JOHANNESBURG. 

Saterdagrnore was Johannesburg 
se mark aan die beurt, maar ons 
koopkrag was beperk tot piesangs, 
aang sien 'n mens nie rou hoender, 
kan stan en ronddra nie I Die stads 
abbatoirs bet 'n m n laat dink aan 
di vleespotte van Egipte, en een 
ou slagveteraan h t sy vaardigbeid 
getoon deu 'n kaap se vel binne 
20 ekondes van sy lyf af te slag, 
nadat dit aan die hak gehang is. 
Sondag het elke man ,y ei e ding 
gedoen in Pretoria. 
Nadat on die beweidingseksperi 

m rte op die proefplaas van die 
Univ rsit it esi n h t, kon ons 'n 
. an ename no nma 1 iet by die 
"Country lub,' waar on die g . e 
v n die Univcr iteit wa. On info 
mele dra • mee al kakiell e, het 
bygedra tot 'n geselli e t mrnin 

ONDERSTEPOORT. 

Onderstepoort het genoeg g bied 
om ons aandag minstens 'n w ek 
lank in besla te n m, en ons wa 
1m 1 baie spyt om die namiddag 
al stasi toe te gaan. 

Di b stuurder van Rietondale- 
pro fplaa , h t on Woensdag inge 
lig oor die v rskillende grassoort 
w, t hy kw ek, afkomstig uit ver 
sit ie dele van die wereld en uit aIle 
d Ie van die Unie. Hy bet ons op 
di h rt gedruk om die grondvrug 
b arheid te b waar, en daarop gewys 

j{endFikz se 
SIaghuis 

en Yiswmkel 
Vie bell diensl word geiellJer. 

.dDRES t ANDR1NGASTRAAT. 

14 n V 1 
Enkelbor 

Bu. 

34/6; M n 

bet 

Foon 20. 

Die Boerorkes het andermaal 'n 
baie aang.ename toer a ter die rug. 
Hier en daar in die Noordweste was 
dit weIiswaar 'n bietjie koud, maar 
deur aans was die weer ideaal. 
Die v.ervoer het hierdie keer d ur 

middel van spoorwegbusse, wat baie 
gerieBik ingerig was plaasgevind. 
Hoewel distansies van 160 my I par 
tykeer in een stoot moes afgele 
word, was die r is gladnie vermoei 
end nie, 'n Spesiale woord van waar 
de ring moet erig word aan die 
busdrywers, mnre. Henn en Steyn. 
Nieteenstaande die petrol-rantsoe 

nering was die opkoms na die kon 
serte weer baie goed. Die sale was 
feitlik oral te klein. By Fraserburg 
moes ongeveer 200 m.ense, wat nie 
kon plek kry nie, orndraai. Die gas 
vryheid waarmee die orkes oral ont 
yang is, is tipies van die Noordweste 
like Distrikte. By party dorpe het 
mense die orkes met karre kom in 
haal. Die van Wyks van Saaifon 
tein en van Gorrhas het die orkes 
in staat gestel om 'n lang reis op 
baie aangename rnanier t onder 
br ek. 

Oom Pietie wit ook sy dank be 
tuig aan aIle persone wat spesiale 
onthale by die dorpe ger.eel het, en 
ook aan die mense wat hul dienste 
gratis gegee het, So kon meeste 
sal asook die plekbespreking gratis 
verkry word. As evolg hiervan 
kon die uit awes Iaag gehou word, 
en die som van ongeveer £360 inge 
sarnel word. 
Behalw vir 'n verkouetjie hier en 

daar het alle lede van die orkes 
gesond gebly. 

hoe dat die Sjinese selfs die steun 
van hulle gaste op sonderlinge wyse 
gebruik in die verband. Sy eindrede 
was gevleuel met: "Die grond is die 
fondament van die yolk, en die korn 
pos i die lewe van di grond." 

Donde da moes ons af keid neem 
van Pr tr ria. n m die hui van wyl 
Oom P ul, in Kerk traat, het on 'n 
Ia t herinnering aan Pretoria gaan 
ha 1 - die tad waar aan hierdie 
Volksvader so nou verbonde was: in 
di bouwerk aan die Voortrekker 
monument, het ons die groeigange 
van ons selfwording gesien. 

GROOTFONTEIN 

Glen se landbouers het ens ga vry 
ontha 1, n hulle bes gedocn om ons 
be .oek die mo ite werd te m 1-. 
Grootfontein kon egter sleg 'n pa r 
uur onder ons voet bly, en 'n aantal 
toeriste i innig t leu gesteld omdat 
daar nie pap was nie- Een van die 
besonders besienenswaardighede al 
hier, We die 12-jaar oud Merino 
skaap wat nog nooit geskeer is nie. 
In Stellenbosch het geen ontvangs 

on te beurt eval nie, w nt prof te 
word oral e-eer behalwe in hulle 
ie stad n huis. 

H. v. R. 

KORRESPONDENSIE 

Van '11 Bekende Gud-Matie 

George, 
18 Mei 1942. 

Die Redakteur, 
"Die Matie." 

Waarde Heer, 

'n Paar van u uitgawes het my ter 
hand gekom en ek kan nie anders 
nie as om my waardering uit te 
spreek vir die gehalte van u blad, 
Daar word gepraat cor dinge wat 
nie alIeen van belang is vir studente 
nie, maar wat skakel aan die gedag 
tegang van almal wat dink in terme 
van 'n nuwe Boere Suid-Afrika. 
Dat u teenkanting sal vind moet u 

verwag. Wanneer u bitsiger beveg 
word, moet u dit beskou as 'n kom 
pliment; wanneer daar pogings aan 
gewend word om u te muilband moet 
u dit verwelkom as 'n teken dat u 
die eerste rondte van die geveg ge 
wen het. Wanneer 'n demokraat 
dwangrnaatreels moet toepas om die 
demokrasie te beskerm, is dit 'n te 
ken dat hulle besef dat die grond 
onder hulle voete verdwyn. In die 
laaste instansie is dit altyd die de 
mokrate wat demokrasie die nek om 
draai; hulle slaan die demokrasie 
dood om sy lewe te red! 
Beveg die lib ralisme met aIle 

mag maar wanneer goeie Afrikaners 
op Universiteit daaraan ly, probeer 
hulle reghelp maar moet hulle nie 
heelternal afskryf as verlore nie. U 
moet hulle ook nie altyd te crnstig 
beskou nie-'n mens impatiseer met 
alma! wat aan rnascls ly maar dit is 
maar 'n siekte van tydelike aard, hoe 
ernstig die pasient ook sy toestand 
mag beskou- 

Die O.B. A.N.S. front is op die 
r tge koers. Volhard daarin. Di 
Stellenbo$ch Studente het vandag 'n 
guIde geleentheid om 'n groot by 
drae te doen tot 011S volksopbou en 
'n doolhof beland bet en wat nou 
demokraat is vandag 'n man wat in 
'n doolhof belang het en wat nou 
prob e om hom 1t te red deur 'n 
to in van ab 1 t bou. L i tel 
m ho d urmekaar hulle praat. 

. Praat. u maar re .uit n verkondig 
die beginsels van di Rewolusie van 
die Twintigst E u. 

Harthk dank, 
Di uwe 

J. A. Hurter. 
N.S. Sedert e hierdie briefie op 

gest 1 h t, maar vcor dit getik is het 
di besonder hede van di Groot Be 
1 glikh Id" van 13 dese '~y bereik. 
Ek het die brief vr 'Jag opg st 1. 
U sal dus hierin nou eitlik by voor 
beat al my mening oor di spesiale 
monstervergaderin vind. W nneer 
dr. Malan dosente en studente ram 
pokkers noem besef almal dat hy 
praat as politikus n nie as Kan 
selier nie, maar as u sy b leid beve 
dan is hy skielik net Kanselier en 
nie ook politikus nie. 

M t vriendelike groete 
van 

J. A. H. 

DIE 
A • 
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y 

Kom laat die Firma 
die Beste dienste lewer 

bedien. 
Eien r : 

.. ..... 
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wat 
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Mnr. w. M r h. 
w •••• a.a ••••••••••••• 



VAN 

• • • • 

.A. EN 
DIE T 

DIE REWOLUSIE 
'INTIGSTE E 

Met onstuitbare geesdrif het die A.N.S.-O.B.-Studentelront 
v~n Stellenbosch Maandag-aand weereens stelling ingeneem t.o.v. 
die huidige Wereldrewolusie, en hom nogmaals onomwonde g - 
kaar by die volksbeweging-idee wat deur die Ossewabrandwa 
en die Afrikaans-Nasionale Studentebond gedra word. 

In aansluiting by die A.N.S. se Vryh idsmanif,es van 194.0 
n by die verklaring deur die Kom.-Gen. van die O.B. op 20 April 

1942~ uitgeveardig, stel hierdie studentefront da~ onderstaan.de 
M~mfes as 'n hernude belydenis van sy geloof in die noodwendig 
held van die Rewolusie van die Twintig'ste Eeu. 

Op grond van hierdie stelling~ame sit St~l1~nbosch se 
A.N.S.-O.B.-front sy stryd onverbiddelik en onverwmlik voort. 

• (l,,1 onomir trul tun 

Die Tweede Groot Trek 
'n Honderd jaar gelede het die 
l' t GroGt Opma1r van di'e Afri 
nervolk begin. Dit het die vorm 
an ene m van die Groot Trek. Dit 
, 'n tr k in die lettcrlike sin v n 
~e woord: w g uit die Britse Kolo 

l ie uit; di wo ste wilderni in om 
n ie Afrikaanse vaderland te g an 
ou. 
i rdi ideaal h t ged It like 

rwe nliking gevind in die twee 
ry Boerer publieke benoorde die r . d anJ. y die vernederende Vre- 

van Vereni ing het hierdi e op 
ar tot stilstand gekom. 
n 1 38 het die Tw d Groot Op 

, v n di Afrj)( n 'rvolk h gin. 
a h t die vorm aangen em van die 
,SSEWA-BRANDWAG. Dis 'n trek 
1 rdie in di figuurlike sin v n die 
?ord: weg van die Brit e mentali 

teit en idee; weg van die kapitalis 
ti S "way of life", om uit di ie 
frikaanse ge s die ie Afrikaan 
de te kri t llis er: om i ie Afri 
aanse 1 w t beoefen. 
Dis ons oortuiging, gegrond op 

die onk rbare gang van die histo- 
ie noodwendigheid, dat hierdie 
tWeed opmars sal kulmineer in die 
epubliek van Suid-Afrika. 
d,Onderstaande is 'n aanduiding van 

1 e en die koer van hierdie 
Pmars: 

L. Di~ () !lUlar nu ons 
Vryheid 

wat vanda oor ie h 1 
waar neem word. In ons 
hierdie wer ldbew gin r ds voor 
I f n deur g lyk oorti itaat 
kundige sk ppin evan 'n . ord nd 
Boerevalk op i Afrik anse bad em. 
Di verklaring hiervoor i d t t rwyl 
di 19 eus Ii uropi voort bou h t 
op lib r li itie in la I 0 het di 
Boer doom homself 1 d 1 op C 1- 
vinisti grondsl g uit ebou, 
In Suid-Afrik g ki d hi rdie 

oprna s juis ond r aanvoering v n 
die Oss wabrandwag omdat in hier 
die volksbew in belig aam i 1 
d ardie dinge wat die volk hoop, 
vo 1, we t n wit ten op i t v n 
di Christ like, die So iale, Na 
ionale en die Histories . 

2. Hunk aan (;od 

Met diepe ootmo d 
d nk aan di Alma ti , di 
van ons Vader, dat hy on el i 
het in hierdi ve lbewoe n b pro f 
de da tot 'n besef van di sinne 
loosheid van rnenige van die tan 
heersende waardes; gesterk deur 'n 
vaste vertroue in 'n Genadi eVader 
onderne mons, om elkeen in hom 
self en esamentlik in die hele volk, 
'n eest like omwcnteling tew te 
brin wat'n nuw st 1 van eties 
waardes in ons eie n in on volks 
lewe al laat posvat. 

3. 

Ons onderneem om 
ons v rk y het, en te 
ewigdur nd te behou: on 
R publi k. 
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die chao en kla sestryd van die ou 
orde. Die uitvoering van 'n nasio 
naal-ekonomiese beleid al in die 
han de van 'n raad van uitgele e Af 
rikaanse deskund;ges b rus. Hier 
die raad sal 'n versiende en geplande 
beleid ten op igte van ons natuur 
en arbeidsbronne v.olg, in teenstel 
ling met die parlementere sisteem 
wat sy ekonomiese program verwis 
sel en verkrag vir tydelike eleksie 
voordele. Hierdie parlementere me 
tode kan aIleen, oor 'n langtermyn 
gesien, op 'n ramp afstuur. 
Hierdie raad van deskundiges word 

piranridi s opgebou uit die verskil 
lende bedryftakke en produksie 
eenhede in die Afrikaanse volkshuis 
houding. B.v. in, die geval van die 
landbou, sal die basis van die pira 
miede aUe primere produsente wees, 
georganiseer in primere produsente 
verenigings. Volgende op die basis 
word 'n meer gevorderde stap in 
landbouproduksie aangetref, b.v. be 
marking van produkte ook weer ver 
teenwoordig deur sy betrokke 1 eeks 
verenigings. Deur sodanige noriscn 
tale spesialisasie in die produksie 
proses bereik ons uiteindelik die 
punt van die piramiede, wat setel 
in die landbouverteenwoordiger op 
die raad van deskundiges. In die 
praktyk kom dit weer op 'n stelsel 
van beroepaverteenvoordiJinfg. 
Vanaf die nederigste bedryfsver 

eniging tot by hierdie planowerheid 
wat die bree bel.eidspunte formuleer, 
sal dit deurgaans die Ieiers in die 
agtereenvolgende produksiestadia 
van die verskillende bedrywe wees 
wat aanspreeklik is vir die deurvoe 
ring van beleid en vir die gesonde 
administrasie van produksie-eenhede 
in die hoogste volksbelang. Dit is 
eers as die Afrikaner met nasionale 
en ook professionele trots vervul is 
by die uitvoering van sy dagtaak 
dat ons ongekende hoogwatermerke 
in ons volksinkome en produksiever 
moe kan bereik. Die nuwe boere 
staat mag nie deur klassebotsings 
en deur ongeko-ordineerde produk 
sieplanne lamgeslaan word nie. 
In die toekomstige Boerestaat sal 

privaatbesit en ondernemingsgees 
geensins uitgeskakel word nie. Die 
staat kan egter nie toelaat dat pri 
vate inisiatief deur middel van mo 
nopolie volksbelange prejudiseer 
SOOI in die ou orde nie. Sleutelbe 
dryw.e soos goud-, staal- en ander 
swaarnywerhede sal weI deeglik on 
der staatsbeheer geplaas word. (Let 
weI, dit hoef nie altyd staatsbesit 
te wees nie). Die onderliggende idee 
is eenvoudig dat die belange van die 
aemeenakap altyd voorkeur bo die 
belange van een of ander bevoor 
regte enkeling sal geniet. 

STAATSFINANSIES 

Die verantwoordelikheid berus by 
die staat, 800S hierbo aangedui; om 
op te tree as skepper van nuwe 
werkgeleenthede, en groot ontgin 
ningsplanne aan te pak, wat nooit 
deur privaat inisiatief aangedurf kan 
word nie, eenvoudig omdat die wins 
grens 6£ te klein is 6£ heeltemal 
cmtbreek. Om hierdie grootse plan .. 
ne moontlik te maak, is 'n nuwe be. 
,rotblga. en ataattafinansiile beleid 
nodil. wat daarop gerig is om die 
kapitalistiese depressies uit te aka 
kel en om groter gelykheid van in 
komel deur 'n belastingsbeleid in die 
hand te werk. Sodoende kan die na 
sionale inkome, wat niks anders is 
81 die weerspifHing van die wyse 
waarop die produksiekragte in die 
gemcenskap ten volle in diems- gestel 
word en aIle bronne op die maksi 
mum wyse benut word, volgehou ep 
stelselmatig verhoog word. 

B NKWESE 

Een van die mees strateliese pun 
te wat onder die rec'treekle beheer 
van die staat moet korn is die land 
se finansiile- en kapitaalstruktuur. 

Die volksbanke moet alleen klein 
handelaars in krediet word, maar 
geen mag oor kredietskepping e.d.m, 
he nie. Die funksie van die bepaling 
van die omvang van die geldbehoef 
tes van die staat moet by die geso 
aialiseerde bankatelsel berus. 

LANDBOU 

Die staat sal ook moet toesien 
dat die hele Suid-Afrikaanse land 
boubedryf op 'n gesonde basis berus. 
Deur 'n stelsel van stabiele pryse 
en gewaarborgde afset deur Nasiona 
Ie bemarkingakemas, sowel as deur 
die toepassing van 'n versiende be 
leid ten opsigte van die voorsiening 
van die behoeftes van die boer na 
kor t- en Jangt rmynkredi t, sal die 
vernaamste gebrek in ons huidige 
landboubeleid iets van die verlede 
wees. 

INDUSTRlEit EN VERKEER 

Die Afrikanerstaat mag nie toesien 
dat landsbronne wat voordelig alhier 
verwerk kan word in nuttige fa 
brieksgoedere, uit die land gestuur 
word en op oorsese marke afgelaai 
word nie. Deur 'n beleid van 
industvialisaaie, soos wolfabrieke, 
ens., hoop die nuwe staat om ook 
'n einde te maak aan die landbou 
surplusse wat ook op die oomblik op 
oorsese markte gedump word. 

MIDDELKLASSE EN ARBEI 
DERSGROEP 

Die hele basis waarop die Boere 
staat moet rus is soaiale aekuriteit 
en sta'bilitJeit. Die middelklasse moet 
bestendig word deur voorsorgskemas 
teen siekte, ouderdom, en deur fa 
milietoelae en ook deur fasiliteite in 
verband met kulturele ontwikkeling. 
Wat die loontrekker betref ,moet 
daar nie soiets wees as 'n arbitere 
loon wat op 'n "arbeidersmark" vas 
gestel word nie. Die arbeidcr se 
lewensstandaard en die behoeftes 
van sy farnilie moet die kriterium vir 
loonvasstelling wees, terwyl net soos 
by die middelklasse die stelsel van 
sosiale wetgewing uitgebrei mort 
word om die hele arbeidersklas op 
'n basis van gewaarborgde ekono 
miese en sosiale bestaan te plaas. 

5. Kultuur 
Uitgaande van die standpunt dat 

die volk een groot huisgesin is kan 
ons geen vyandiggesinde onvader 
landse of anti-nasionale uitinge of 
strominge in die naderende eenheids 
volkstaat duld nie. Gevolglik mag 
die Radio, Pers, Vermaaklikheids 
wese en ander Kultuurmedia geen 
sins die solidere staat ondermyn 
deur seksionele opsweping en be 
invloedinl nie. Al hierdie middels 
ter volkscpvcedlns moet ingeskakel 
wees by die program van nasiebou 
en -bel ewing. 
Onafskeidbaar verbonde aan die 

wording van die Boerenasie was die 
skepping van die eie Boeretaal. 
Wanneer die yolk hierdie tweede 
{ase van sy nasionale selfverwesen 
liking bercik, sal die Afrikaanse taal 
ook noodwendig volledig en regma 
tig ontplooi. 
Ons beoog 'n Christelik-Nasionale 

opvoedingatelsel op skole en univer 
siteite in die plek van die huidige 
neutrale en kleurlose opvceding, 
soos vcreis word in 'n Britse Em 
paaicr wat bestaan uit nasionaal 
bots.ende en onversoenbare bevel 
kingselemente. 

6. Rasseverhoudings 

BURGER: Ons erken op grond 
van die historiese ontwikkeling en 
die etnografiese meerderwaardigheid, 
die onvervreembare reg van die 
Blanke Man om sy Heerakappy in 
S.-A. te hanclhaaf. 

On erken op grond van y Chri 
t like erfenis die plig van die Blank 
Man om sy Voogdyskap teenoor d 
gekleurde ras e in y land in 'n ge 
van opregtheid en regverdigheid t 
beoefen. 

Die Blanke Man geniet volle hur 
g r gte en moet dientengevolge 
volle bur rpligt aanvaar. 

ONDERDAAN: Ons aanvaar a 
die verpligtings van die Blanke Man 
teen die Gekleurde en Swart Man ill 
S.-A. Ons eis gevolglik van die kleur 
ling en die naturel dat hy daardie 
pligte, wat 'n korrelaat van sy regte 
as onderdaan is, moet nakom. 
long gekleur des en naturelle sa 

verpligte arbeidsdiens moet verrig. 
Gecn werkluih id sal geduld word 

nie. 
Di gr ga sie-b gin el 

deurgevoer word. 
VREEMDELINGE: Ten einde di 

regte burger en onderdaan te be 
skerm het ons die leus: Alma} in d~ 
staat, niemand teen die ta t nie, oil 
eie g emaak. Ons sal nie toelaat da 
uitlanders die erfenis van ons bur 
gers inbesitneem en die regte vall 
ons onderdane verontagsaam nie. 
Daarom sal alle uitlanders (1) Wi 

onassimileerbaar is, soos b.v. di 
Jode, en (2) wat weier om S.-A. 
as hul enigste tuiste te aanvaar, I 
vreemdelinge beskou word, oor wi 
dit die staat se plig is om 'n streng 
kontrole uit te oefen. 

7. Volksdissipline 

(1) Verdediging: AUe weerbar 
Iandsburgers sal binne 'n nasional 
verdedigingstelsel dienaplig aan di 
nuwe vader land verskuldig wees. 

(2) Landsdiena: Die jeug van d. 
land sal gemobiliseer word binne I 

landsdien .. kema om by hulle 
gees van arbeidsadel en vrywilli 
volksdiens aan te kweek. 

8. V olksgesondheid 

Binne die raamwerk van 'n 0 
vattende volksgesondheidskema 
uitgebou word die drie verna 
uitinge daarvan, n1. 'n ataatamedi. 
diens, waarlik doeltreffende v'l'·O 
en kindersorg en heilgimnaatiek. 

9. Regspl ging 
In die nuwe staat sal die 

dualisties - georienteerde regsw 
vervang word deur die geaoaialiaee 
regsbegrip. Nie selfsughge eiebel 
sal as maatstaf dien by die besleg 
van 'n regsgeding nie, maar wel 
gemeenskapsbelanj ; alles onder. 
skik aan die ewige regsbeginsels 
die Woord van God. 

10. Buitelandse Beleid 
Ons erken en aan aar die 

en die noodsaaklik id van 
Rewolusie van die wintigst.e J!i 
Aan hierdie wereldomwentel 
knoop ens ons buitelandse bel 
vas. 

Saam met die belanghebbende 
bevriende volke salons ons re, 
tige deel bydra tot die invoering 
vestiging van .die Nuwe Bedellng 
die Afrikaanae vaateland. 
Ten opsigte van die huidige oor 

verklaar ons dat ons daarin die 
vermydelike wereldbotsing tus 
die ou kapitalistiese orde en die n\l 
sosiale orde sien. 

Die klein Boerevolk kan aan bi 
die stryd tussen reuse niks aan .. 
afdoen ni.e, hy kan meestens vir 
eie reorientaeie sorgo Om hiet 
rede en vernaamlik ook omdat 
glo in die nuwe Sosiale Orde, 
ons onverbiddelik geskaar teen 
name aan kapitalistiese Brittanje 
haar bondgenote se oorlog. 
Ons glo aan die neutraliteit 

die Afrikaner teenoor die hui 
wapenhohing, maar ons glo aan 
partydigheid van die Afrikaner t 
oor die huidige ideololio.e bot' 


