
MATIES! 
Probeer u eie winkel vir her- 

stelwerk aan u rakette: 
Kort snare 1/-. Lang snare 1/3. 
H rsnarings: 17/6, 19/6, 25/6, 
35/6. Armours super special 

snare 37/6. 
DIE EIKEST AnWINKEL 

(Edrns.) Bpk, 
c.s.v. HOOFGEBOU. 

St'ellenbosch. 

G rul' dt'ur Pro E(\cl~181 -l)rtJkk ry (III ult egee 
(leur die A.N.S.-Tnk SteJlenbusch 

r, Y f). \ ( :, :W . 1 h [ 194:.!. j)}~gL II, :\0. ]3. 

DIE N 

11 di billikst t rm . 
() 1 hou- 

t t 11m y • ul eJ ho sie, 

Hongerstaking Van Veronregte 
Afrikaners 

O.B.-Kommando's Stuur 
Minister 

Telegram Aan 

IE NUWE TEENOOR DIE OUf 

Paar Grondbeginsels Van 
Christe/ike Na ionali m 

, n 

Oor ons bele land het daar in die afgelope tyd in die gele .. 
dere van die Afrikanerdom steeds meer en meer gegroei 'n gevoel 17 9. 
van diepe meegevoel teenoor ons volksgenote wat soos misdadi 
g~rs in gevangenisse opgesluit sit. Van tyd tot t~d het Afrikaner 
Ieters, en veral die Kommandant-Generaal van die Ossewa-Brand 
wag, in die openbaar in die bresse getree vir diegene wat op so 
'n skreiende en onbeskaafde wyse veronreg en verneder word. 

In y jongste toespraak op Stellen 
bosch nog het dr. van Rensburg bui 
tengewoon skokkend feite aan die 
lig gebrin omtrent die behandeling 
wat sommige van ons mede-Afrika 
n rs tans in tronke moet verduur, 
vera] wat betref die donk r selle 
tji s waarin hulle gekerker sit en 
di haas oneetbare kos wat a n hulle 
opgedi word. Voorts is ons bekend 
met die verder feit d. t baie van 
hierdie gevangenes by gebrek aan 
b ddens verplig i. om op die grond 
te I. ap. (Gelukki is daar, na ons 
'Verne m, intussen deur bemid leling 
v n O.B.-kant daarin ge laag om 
aan sommige vall hi rdie swaar-be 
proefdes kampbedjies, asook addi- 
ionele komberse, verskaf te kry). 

HONGERSTAKING 

En nou w er in di afgelope paar 
dae is ons opnuut c1iep ontroer as 
~volg van berigte in di pers i.s. 

di persone wat in Pretoria en 
Johann bur met hongerstakin s 
b sig is a ... protes daarteen dat hulle 
onder aankla te n'n verhoor in 
van ernsse g top i. Mev. Hart 

~ann, wat di lei ding g ne m het 
in die hongerstal ing, is reeds meer 
as ses maande op luit en vas al 
18 d e ann; terwyl 27 van die 
and r gevang ne: in Pretoria - wat 
by wyse van simpati b tui in met 
m v. Hartmann ook byn 'n week 
g I ,de, met 'n hon erstaking b gin 
het - reed m er s vi r maand 
ond r verhoor in die tronk it. 
Teenoor dinge v n hi rdi a rd 

kan en. mag on nie onv rskillig 
staan me. En daarom wi l ons on 
verenig met die duis nde Afrika rers 
w t nie aIle n hul stem v rhef te n 
hierdie onregte wat epleeg word 
teenoor lede van on Boerevolk nie, 
maar wit ons t w ns dankb re n 
still hulde bring aan hulle wat b - ------- 
APTEKERS 
On bled u d skundi e bedie 
nin en betro ibare rnedi yne 
n. De kundi e Foto rafie e 
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sig , is om hul offers op so 'n root 
se wyse te bring! 

TELEGRAM 

Namens di O.B.-kommandos v n 
Stellenbosch is daar trouens iter 
ook 'n telegram met di volgende 
woordlui aan di Minist r van Jus 
tisie afgestuur: lIOns VO J diep 
krenk oar oneer tumgedoen ann 
Afrikaner in ovnngenis ~ onder 
v erhoor, Ons doen bero p op u 
regv erdigh idssin:" 
Ten siotte wi1 ons vra - ver 1 

aan diegene wat hul beroem op on 
"demokratie zryh . d en r " : 
"Strek hierdie dinge tot die eel' van 
Suid-Afrika as 'n beskaafdc land? 
of moet ook hulle toegee dat dit 'n 
onweerlegbare en tragiese feit is 
dat - soos on Kommandant-Gene 
ra 1 ges'" het - "Die Afrikaner IS 'n 

. v reemdeling in y eic land." 

lAME .. ·1I0KKI ' 

VerIede Saterdag het di Matie 
se eel stespan groot opskudding ver 
wek in die hokkiekringe deur Tuin 
se Ie span 2 - 1 te klop. Dit is 
Tuine e e r te n erlaag hierdi 
seisoen en die Mati S se ee te oor 
winning. 

On vertrou dat hierdie onv r 
wa t oorwinnin di Maties meer 
se1fvertroue sal gee vir 1i bot ing 
teen W stelike Provinsie, wat op 6 
Junie . a} plaasvind. 
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Aangesien ons hooggeeerde kliek 
van beroepspolitici voortdurend ver 
kondig dat die parlementere demokra 
sie die stelsel is wat hom die beste 
aanpas by die Afrikaner se sg. 
"volksaard," is dit nodig dat ons 
'n paar asp kte van hierdie prysens 
waardige sisteem 'n bietjie van na 
derby beskou. 

Die gr.oot grondbeginsel van hi er 
die stelsel is dat die regeerders, of 
Iiewer die regerende politi eke party, 
bepaal word deur die meerderheid 
stem van die volk. Nou kom on 
middellik die vraag by 'n mens QP: 
Wie pr eaies maak hi rdie Imagtig 
meerderheid uit? Is die gl'OOt ma ssa 
V n 'n volk altyd die beste, gc o ad- 
t n intellig nt te d el daarv tl? 
Vera! in Suid-Afrika met sy ge 

mengde bevolking: Sou 'n mens 
kon beweer dat die meerderheid die 
mense is wat die besie daartoe in 
staat is om 'n selfstandige opinie t.e 
vorm en wat die minste belnvloed 
word deur die Ieuenv eldtoute van 
'n korrupte -pers? 
In kort, is dit billik dat by 'n 

verktesing' die stem van 'n dok 
tor in regsgeleerdheid neutrali 
seer word deur die van enige 
half-nugter skollie: dat die twee 
dus beskou word as ewe bevoeg 
om 'n oordeel oor landsake te 
vel? Ons sou graag die antwoord 
van die Ou Orde mense hierop 
wil verneem. 

Nog 'n vraag wat 011S aan hulle 
wil stel 1 di volgende: -- 
Is die man, war die kuns v erstesn 

om die groot messs na c;,y menlng 
oor te haal, die bekwtuunste regeer 
der? Moet 'n genisle pcrsoonlik 
heid dus sy grootse sketnss vir 
nesionele rekonstruksie opsy sit om 
dot hy nie kens sien om die onkun 
dige meertletbeid dit te laat bcgryp 
nie? En gesiel nog dat hy hierin 
slaag. moet hy in die perlemetii van 
al sy dade gaan rekenskep gee aan 
'n klomp hell-wekker nonentiteite· 
met geeti kennis van die onderwerp 
nie? 
In ons opinie is dit nie die be 

kwam man nie, maar eerder die 
"lee vat" tipe, wat so baie geraas 
kan maak, wat di grootst aanhang 
het onder die agterlike en talryke 
deel van ons volk. Hiervan word 
elke d g oorvloedige bewys gelewer. 

Organiseerder Benodig 

I~ni~e student wat gl'uag 
ondcrvindinc vall konscrtor 
O'unisflsie (·.d.m. in vr-rhand 
met dip K. ~. BlaasOl'kes wil 
OpdO'111 moot hom so gou as 
moontlik by die redaldeur 
van "Dip ~f ntie ' annmeld. 

(Vervolg van kol. 4) 
druk-b vaarde Amerik an e waterc; 
v meem dan kan nie ann ra as 'n 
root verbetering 'n die dUlkboot 

konstruksie veronders el word nie. 
Aang sien die oorlogvocrtng van 
Brittanj en Amerika ho.)fsaaklik 
deur die sl·eepvaart bepaal w,rd. 18 
dit duidelik dat hulle in die dmkb.oot 
hull dod Uk t vyancl het. Vancaar 
Arne ik se reuc;agtige .:;kc .~:"bou- 

o 

Die Oorlog 

XIII. W AAUHEID EN DIGTING. 

..De Waereldgesohiedenis is 't 
W ereld ericht, 

Ver6e14;1IK. de wet der Histarie:" 
- 'Fen K teo 

AS DESKUNDIGES VERSKIL .... 

Daar is 'n ou bekende gesegde 
dat die waarheid in 'n oorlog die 
eerste ongeval is en dit geld ook 
vir oorlogsprofesiee en oorlogsvoor 
spellings wat gewoonlik onder die 
ge neuweldes sterk verteenwoordig 
word. Hier die oorlog het dit reeds 
oor en oar bewys. Die oorlog.spro 
fesie is veral kwetsbaar as voeren 
de persoonlikhede uit dieselfde kamp 
die teen.oorgestelde profeteer. 'n 
Voorbeeld hiervan kan in die Cape 
Ar us van 23 Mei gevind word. 
Volgens hierdie blad sou veldm. 
Smuts verlede Saterdag in Johannes 
burg verklaar het dat hy nie daaraan 

is weI waar dat kritiese stemme al 
me r en meer gehoor word maar 
op die oomblik lyk dit twyfelagtig 
of Churchill se eersteministerskap in 
ernstige gevaar verkeer. Sedert 
Churchill aan die bewind gekom het 
het Brittanje wel twee nuwe magtig; 
bondgenot in Rusland en die Ver 
enigde State gevind. In hoeverre 
hierdie waardevolle hulp egter die: 
per,soonlike verdienste van Churchill 
is, sal die geskiedenis nog moet 
bewys. 

DIE RUSSIESE FRONT 

Gedurende die afgelope paar weke 
het daar eindelik weer lewe aan die 

Deur Prof· j. A. Wiid 
twy£el dat ons die oorwinning in die 
nie-verr e toekoms sal behaal nie. 
Volgens dieselfde blad van dieselfde 
datum sou pres. Roosevelt ongeveer 
dieselfde tyd in Washington gepro 
feteer het dat hier die .oorlog lank 
sal duur, dat dit 'n "awfully long" 
oorlog gaan wees- Nou [a, as des 
kundige profele uit dieselfde k mp 
verskil dan pas dit die leek om te 
,swyg en die spreekwoord te onthou: 
die ou profete is dood en die jonges 
eet semelbrood. Die pr.ofeet het in 
elk geval altyd 'n ondankbare taak. 
Profeteer hy iets wat later regtig 
gebeur dan se almal: Sien jy nou, 
ons het mos gese dit sou gebeur. 
Is sy profesie verkeerd dan word 
hy, as die mensdom se geheue nie 
so kort is nie, as 'n valse profeet 
uitgekryt. 

WINSTON CHURCHILL 

Onkunde cor wat presies in die 
vyand se land aangaan en wens 
denkery werk sender twyfel valse 
profe ice in die hand. Owerigens is 
dit in hierdie tyd van .oorlog en onder 
die druk van geweldige propaganda 
nie altyd maklik om die waarde en 
betekenis van persone en gebeurte 
nisse juis te beoordeel nie. Winston 
Churchill is 'n voorbeeld. Dit is 
nou ongeveer twee jaar dat hy nie 
alleen die eersteministerskap maar 
ook die Britse leiding van die ooriog 
op hom geneem het nie. Gedurende 
hierdie twee [aar het Brittanje n 
die Empaaier terugs1ae sonder weer 
ga in sy geskiedenis .ondervind; ge 
durende hi rdie twee jaar het minis 
ters, hoofde van die leer, die lug 
mag en die vloot gekom en gegaan 
maar Churchill het aangebly; terwyl 
wyle mnr. Chamberlain as gevolg van 
die N oorweegse debakel sy eerste 
ministerlskap moes neerle, het die 
huidige eersteminister baie me r en 
baie ern stiger debakels s evierend 
oorled. Hy kon verlede week dit 
selfs nog waag om die twee-daagse 
debatte in di: .Laerhuis, waar juis 
sy werk ~s ~mlster van verdediging 
behandel IS, me by te woon nie. Hoe 
het Churchill di~ ,aIles =s gekry en 
nog as eer,stemlntster aangebly? Is 
dit .omdat hy deur groot bekwaamheid 
onmisbaar is? Is dit omdat hy as 
ervare en handige parlemantarier 
handige en inspirerende toesprake 
kan afsteek? Is dit omdat hy per 
soonlik onmishaar is vir die h nd 
hawing van Britse prestige 'in di 
buiteland b.v. in Amerika? Is dit 
omdat hy die gunsteling ic; van die 
Brits-Amerikaanse propaganda-ma 
sjien? Of is dit mis}rien omdat hy, 
omring deur Lilliputters, geen ge~ 
vaarlike mededingel's het nie? Hoe 
dit ookal sy, 'n feit is dit dat geen 
ander Britse rsteminister al ooit 
soveel teru slae o.orleef het nie. Dit 

k • prJ k Si 

Russiese front gekom. Die Spilmagte 
het op die Krim 'n groot oorwin 
ning behaal deur die Russiese leer op 
die skiereiland van Kerch te vernie 
tig. Dit is nog nie duidelik of hierdie 
geslaagde offensief van die Spil slegs 
'n beveiliging van hul regter vleuelof 
'n aanval op Kaukasie met sy ryk 
oliebronne as doel het nie. Eersge 
noemde lyk waarskynliker. 

Gelyktydig met die aanval van die 
Spil op die Krim het die Russe met 
groot offensief in die rigting van 
Karkof begin. Hierdie offensief is oor 
die B.B.C. en gevolglik in ons nuus 
blaaie met groot ophef aangekondig 
en 'n vernietigende Russiese corwin 
ning is on die v.ooruitsig gestel.. 
Die nuusbase het die sogenaamde 
groot Russiese oorwinnings voor 
Smolensk en Staraya Russa, corwin 
nings wat ewe plotseling uit die nuus 
berigt verdarnp h t, blykb ar vet" 
ge t. Dit i nie net hulle wat aan 
vergeetagtigheid ly nie, Hulle is 
mos ook gewoon om op die kort 
geheue van hu1 lesers te spekuleer 
Nou. e~e skielik het ~ie nuusberigte 
verslgbger geword. D1t lyk nou mis 
kien mo.ontlik dat nie die Russe nie 
maar die vyand 'n groot oorwinning 
voor Karkof gaan behaal. Wanneer 
sa~ die here nuusfabrikante versigtig 
held leer en afsien van die voel 
struispolitiek? War rom eers 'n golf 
van. optirnisme sk t> en dan teen cor 
optimisme waarsl u soos pres. Roose 
velt onlangs moes doen? Hierdie 
propaganda is sleg en dra meesal 
net . by tot die verryking (of ver 
arming) van 'n paar beursspekulante. 
Op die oomblik is die Russiese front 
nog die belangrikste front in hier 
die oorlog. Hier sal harde feite en 
dade die deurslag gee en nie die 
wensdenkerige nuuskramer en .ook 
nie die wensdenkerige profeet nie. 

DIE BRITS-AMERIKAANSE 
SKEEPVAART 

As daar een aspek van hierdis 
oorlog is waaroor ons nuusberigts' 
nie juis spraaksaam is nie, dan is 
dit die duikbootoorlog te en di Brits 
Amerikaanse sk epvaart. Uit die ge 
skiedenis van die Wereldnorlog No· 
Een weet ons dat die vyandelikt 
duikbo.ot destyds, toe Brittanj~ in 'It 
baie gllnstiger posisie verkeer het as 
v?ndag! 'n uiters ernstige gevaar vir 
die Bntse versorging uitgemcl~k het· 
Ons weet verder dat Duitse duikbote 
dcstyds langs ongerieflike omwf'e 
vanaf Duitse basisse aan die Noord' 
see moes opereer, 'n onl~Cl ief w t 
vandag nie meer geld nif'!. Ons lont' 
hou ook no hoeveel op~prclak die 
duikb.oot "Deutschland" gemaak het 
toe hy na Amerika en terugge la r 
het. As 'n mens vandag van gro~t 
bedrywigheid van Spilduikbote if1 

(V volg in koI. 2) 

re t 
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"EX LlBRIS" PLATE-PROGRAM 

))8. T. N. Hanekom. 

BLOEDVERBASTERING EN 
SPRAAKVERWARRING 

leh, 15: 23 - 24: "In die da het 
het ek ook Jode esien w t 
Asdodiese, Amm nitiese, Moabi 
tiese vroue getrou het. En van 
hulle kinders het die hel£te 
Asdodies gepra t, of die taal van 
watt r yolk ook; maar hulle kon 
g en Joods praat nie." 

Wat ons in hi rdie verse lees be 
rys hoe .Jaat" dit reeds was in 
erusalem en hoe treurig. In die 
ur van sy vernedering het vreemdes 
it alle oorde, so.os aasvoels Pales 
Ina binnegestroom om te deel in die 
yk buit. En hulle het daar gebly. 
legryplik! Dit was seker baie beter 
.aar as in hulle eie land. Ook hulle 
iroers en susters het op hulle aan 
leveling verhuis na hierdie nuwe 
Kolonie," en so is die land oor 
troom met baie nasies: en baie tale. 
Maar N hernia vind geen rout met 

iierdie mense in die eer-r e plek nie. 
iy kan hulle optrede begry p, mrs 
den selfs verskoon. Hulle kan dit 
.og ook nie help dat hulle heidene 
s nie. Dit is hulle ongeluk maar 
'lie hulle fout nie. Die uur van die 
::,ending het nog nie geslaan nic! 
Maar wat Nehemia eenvoudig nie 
an verstaan n nooit sal verdra nie, 

is di feit dat sy eie yolk homself 
so verlaag en verneder. Met hulle 
vryheid het sy volksgenote blykbaar 
meer v rIoor; ook hulle nasietrcte. 
selfrespek en nasieliefde is daarmee 
hen. Daarom trou huLle met die 
vrcus uit Asdod en Moab. En hulle 
inders praat Asdodies - "of die 

taal van watter yolk ook al." Op 
di bloedverbastering volg 'n Babelse 
spraakverwarring. O! die misdade 
van die Vaders! 
Hierdie toestand van volksverval 

het vir N ehemia diep in sy hart ge 
gryp. IIy sien daarin nie maar net 
'n probleem" nie. Allermins 'n po 
liti;ke vraagstuk. Dit bet met poli 
tiek niks te maak nie. Nee, dis vir 
hom 'n verraad teen sy volk; dit is 
sonde - ,,'n groot kwaad teen God." 
Dis 'n skending van die ewige or 
dinansiss van God! Elke nasie het 
sy eie bloedstempel en sy eie taal. 
Wie sy bloed verbaster en sy taal 
versmaat, verlaat die pad waarop die 
~ere hom geplaas het en versmaai 
dIe wegwysers wat God geplant bet 
op 'n volk se pad. Want daarop 
s~aan duidelik g skrywe: .Pasop vir ?le vreernde vrou! En wat geskrywe 
IS, is geskrywe." En God bet self 
met mense gepraat en laat praat in 
,,?ulle eie taal" (Hand 2). En wat 
dl~ . Here doen is goed, volmaak, 
1elhg! Maar hierdie Jode van Jeru 
:alem was kleurblind en klankdoof. i~ hUll lewe is sigbaar afgebeeld 
,Ie groot smaad en smart wat oor 
srael ekom het: en die vernedering 
~~ ~i skande!' Bulle bet geword 
re aa waterm rk in bulle volk se 

• ew~1 So het Nehemia dit aangevoel 
.n aarom sy stamlys en volksregis .. 
.er op etr k om bulle af t sonder 
~n te brandmerk. 
~k bet my lesers vir 'n lang tyd 

ileslg gehou met hierdie gedagtes 
l7:n Nehemia, en sluit nou hiermee 
1. Dit was maar praatjies, haasti 
~p .stel - maar tog nie my be- 
oeh.ng om politiek te praat ni . Dit 

rs nIe my roeping nie en cok nie 
lod' 19 nie. 'n Volk kan groot word 
en hoog lewe sonde. politi k - vera1 
:sonder partypolitield Maar nooit, 
:10 • Olt kan en sal' yolk groot w es 
)Onder sed like reinheid, sond r 
~ee telike adel, en sonder geloof in 
mOd. Veral nie on Boerena ie nie! 
, nons wat nog jonk is, moet dit 
rer harte neern en d aruit wysheid 
.e~l'. Dit is die boodskap van Nehe- 
1111a vir sy tyd - toe die mure 
stukkend was en die poort verbrand: 
toe die altare in puin gel'" het tus 
sen die bouvalle van die heilige tad. 
lVIaar dit is ook die bood kap van 

ok 

Sondag om 8.:~O n.m, 

'IN UlJHl JIE MET BACH 

•. Van die ou meesters i eileen 
B ch en Handel genic. Bach 
is die eettsveder van di Her 
monie:" - Beethoven. 

Die musiekbe tuur het be luit om 
in die vervolg die musiek van die 
grootste komponiste kronolo i te 
b handel. Hierdie w ek be in ons 
m t j. S. Bach. (LL t r sal 'n le ing 
gereel word oor die mu iek voor 
sy tyd). 
Johann Sebastien Bach (1685- 

1750) staan aan die toppunt van die 
ry kontrapuntiese komponiste. (Kon 
trapuntiese musiek bestaan uit ver 
skeie onafhanklike melodie wat deur 
mekaar vleg om 'n organiese geheel 
te gee). Bach was in sy tyd bek nd 
as 'n instrumentele voordraer. Sy 
musi.ek, eg Duit en tog b invlo d 
deur I taliaanse musiek, het destyd 
aIleen matige 10f verwerf, en i. 
self's d ur die volg nd 51 ver 
geet. Maar Bach is 'n kolossus in 
die muslek-wereld en Wa ner h t 
hom genoem "die ont. a likste won 
der in aIle musi k." Bach w s ook 
verantwoordelik daarvoor dat di 
twaalf verdelin s '\ n die oktaaf g - 
lyk is. Dit i interessant dat y 
rste komposisi e rs op 41 jari 

leeftyd gepubliseer is, en dat hy 
werke ekomponeer het op t rna 
wat Frederik die Grote a, n born 
gegee het. 
Bach se werk (meestal koraal) 

v rkry hul monumentale ei nskappe 
van sy tegniese, praktiese meest rs 
krag in sy medium, en sy emosionele 
impuls, nl. die kombinasie van teer 
heid en sterkt - die sternp 1 van 
'n ware groot kornponis. • 

Die program bestaan uit die vol- 
gend : - , 

(1) Die bekende "Melodie vir die 
Gvsnasr" (uit die orkes-suite in D). 

(2) "Die Voorspel en Fuga No. J 
in C kruis groott.erts' (sien vorige 
analise van die Fuga). 

(3) "Die Klein' Fuga in G klein 
terts." 

(4) Sy grootste kornposisie, "Die 
Mattheus Pessie" gebaseer op die 
leidingsgeskiedenis van Christ us, is 
beskryf as "die rykste en edelste 
voorbeeld van gewyde musiek wat 
bestaan." Hieruit hoor u die aria 
.Erbsrme dich, mein Gott:" 
(5) Die bekende "Tocatta en Fuga 

in D kleititerts" (orr 1). 
(6) Die geliefde "f esus: bleib t 

meitie Ereude" (uit ICantata No. 
147). 
(7) In sy .Konsert vir twee viole 

in D kleinterts" is die ornamenta 
sic van die eerste de 1 gem eng met 
vloeiende, lieflike melodle, geweef 
met 'n aanslag wat beide Ii n ker 
is. Die tweede deel (stad~ ) i 'n 
tipiese voorbeeld van rusttge em? 
sie. Die laaste de I is w r taamhk 
vinnig. G. F. S . 

Annette Brink van Sonop, pe- 
siale solokornetspeelster van die 
K.S.B. het Woensdaga nd evind 
dat haar instrument rooi afgee aan 
haar lippe. 

Dit word gefluister: 
Dat die R.A.R.O.-tak alhier hom 

beywer m t di m ak van 'n nuwe 
rolprent. 
Dat dit 'n film al w swat di 

b wondering van 1 opr te Matir. 
en Ouc1-Mati 1 dwing. 
Dat R.A.R.O. s tweed vollengt 

speelprent lIOns t an 'n DOor" 
eersdaags hier vertoon sal word. 

die Bybel vir ~lle ty", ook vir ons 
hier en vandag. God praat met elke 
yolk in sy eie taal. Ma r wat n 
omtrent die ene wat hulle ie taa1 
nie m er versta n nie? 

Onder Onsies 

gram elewer 
ie t lent. 
Prof. en m v, Eppi 

mnr. en mev. Koo 
er ate. 

Ste m nn, en 
Smit w die 

* * .. 
Noudat die Bol nd e reen , te - 

me met 'n tortvloed van toet e 
< nderma 1 die botoon vier hier op 
Stellenbosch, i d r m er n 
Me tie w t teru verI n n die 
orner en son kyn v n die ou Tr n - 
va I, o. . ook mej. Koeki Co tzee 
(in haar ev I i da r nog tel' 
bykomende belan tellin ook). 

III * III 

Dr. Fran ie M Iherbe het Don 
derd aand n Port !.liz b th v r~ 
trek wa r hy beoordelaar 1 w e 
op In Kun w d tryd Ida r. 

* * * 

* * 
durend die afg lope naweek 
mnr, Frank Bekker we r 'n 

r ld b oek r by "Sonop." 

til '" 

Mej. M. Zaayman van die per o 
n el vr n Fri denh im Opl idings 
Kollege, W llington, is teru 01 
Stellenbo ch om ha r tudies voort 
te it. 

Door' 'n Rede 
Die knnpst Studont kry die 

h t po. 
Di be i Drukw rk tr k di 

me . to aandag. 
Ons is bekend ,j r I wa lit it, 
drukw rk t en I onl urrci nde 

pryo. 

Pro Ecclesia .. Drukkery, 
Die Laan, Stellenbosch. 

UUR 
lFOTODIlE 

V' GROTINGS 
tN PE I LITEI'J 

PLAZA 
(Foon 0013.) 

Vrydag n Saterd g 
29 n 30 M . 

M tin t rd 0 3 uur 
H ulle is Weer tcru 

M rrv 
~ickey Rooney 

Joyo 
Judy Garland 

is weer t ru in die nuutst 
" H rdy Hit" 

Life Begins For Andy 
Hardy 

• rl - 

Studente! 
Wee ekonomie en 

i ti te werk. 
n ver- 

• 
L t 

J. B. COETZEE 
u vol ende p k lere of kleur 

b djie m k. • AG NT VIR N NNUCCI 
D OOG SKOONMAKE S. 

• 
A ndrin a traat, 

•••• _ •••• ." _ I I' 

"Die Uil pan" 
Waar? 
at? 

In die 
C.S. V.-Hoof 
A 

10m vind 
uit a 

ee vers k r va 
bevredi ing in 

"Die Uit pan" 

Alfred Blommaert, 
(Ii'oon 4R en ] 76) 
I erJ traat, 

S l' I ... L LEN n 0 8 C H • 

KI UIDENIERSWAPh 
.. - YSTEmWAl~E - ... 
.. .. T POD U [ Th ... - 

Die Winkel vir billil n 
po h di nin . 

Dart 
Pleinstra t, St 11 nbosoh 

Vir uiaarde in 
[!3oeke, 

Skr»fbehoeft 
~U ieb, 

Musie~ inslrumenie 
en Kunsmateriaal ns, 
all. ia ook Fabri.k.Diltrihu rd.... vir di. 
her •• d •• ,f1l8 JlIdSTRR'S f'O.fCli"- 

DIE EIKE FEE 

vir v rs 
n tub k, 

nil " 
h .. 1 

n on 

r 
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e Span Op T oer Kommunisme Is ns 
Vyand 

Noudat wereldgebeurtenisse 0 
duidelik gewy het dat di demokra 
sie verrot n uitgedien is, 0 duide 
lik dat selfs di voorstanders van 
die demokr ie nie lang r di inme 
k ar tort tel el kan opstut nie, 
nou styg daar ook uit die geledere 
van die demokrate 'n nuw orde-kreet 
op, Dit word natuurlik ged.oen om 
verwarring t veroors k. 

D r i n t n Nuw Orde, n dit 
is di ord 800$ vom-tvlc i uit di 
R wolusie van di Twinti s t E u. 
Hi rdie rewolusi is besig om aan 
die wereld die solidere Yolk taat te 
ee, w t nasionaal, so ias I en anti 

K italisties is. 
Plutokrate en sateliete van huidi e 

k pitalistie e evesti de belange 
praat, om begryplike r d ,.ook nou 
v n 'n nuwe orde. On weet gel uk 
kig d t die orde wat hulle bedo 1 
die Kommuni tiese ord is. Dit is 
die be eerte van die liber Ii t en 
plutokrata om uit die puin van die 
d mokra ie die Kommunism te ien 
verrys, Die Afrikan r is gelukki op 
y hoede teen hierdie propagandi 
tie e v n net. 

ONS VYAND 

seu 

Di 

it 
n di hlank 

I nd wil oph f. 
Die Kommuni m IS on vyand 

omdat dit in die praktyk di elf- 
t ndi e boer, s kernan, ambag man, 
prof ssionele man, ns. uit k k 1 en 
v n 1 u11 "robots" in diens van di 
Kommuni ti se . heer ers maak, Dit 
geski d 11 in n vol ing vall die 
preuk in die mond v n die kornmu 
ni tie e beer 1, nl. wat joue was, 
word nou myne. 

i Kommu 16m j. ons vy d om- 
t dit Cod y G hod I' n n 
p • 

KORRE. PONDENS/E 

frikmu r onder A r'ikuner 
Die Redakteur, 
"Die Mati ." 

Waarde H r, 
A ons Stellenbosch moet oordeel 

vol ens di veelbesproke boek van 
G. H. Calpin, n1. THERE ARE NO 
SOUTH AI< RICANS, .sien ons die 
waarheid in van: "the (Stellenbosch 
student) were typical d mocrat . 
They w re not prepar d to gr nt to 
others what they demanded for 
them elves," Daarom is daar by ge 
le ntheid van 'n monst rvergadering 
die mo ie voorgele om "Die Matie" 
in die ban te doen, en met die 
telling van hande is dit dan ook 
aangeneem. 
Dit is heel duidelik dat da r e 1 

s ksie was, a1 was dit di grootste, 
wat die ander nie sy meningsuitin 
wou gun nie; en, omdat hulle om 
verskei redes ni by magte w s 
om "Die Matie" met 'n teenblad te 
beveg nie, mo hy dood edruk word 
Hier i dit ver 1 waar ek prates 
aanteken, dat die een sek ie verkies 
om, in pI a' van 'n eerbare I kikking 
van Afrikaner tot Afrikaner te pro 
beer verki y, die precedent skep om 
die S naat te wil gebruik om hull 
eie swakheid aan te vul. Dit wa 
seker ni die beste oplossing vir die 
aak nie en voorwaar nie die eer- 
volste nie. 
Dat "Die Matie" in werklikheid 

tweedrag ou aai - 'n argument 
wat veel g hruik is om mense wat 
ni eers daarvan bewu was ni dit 
d. rem t I at insien - moet bewy 
word en ni~ b we r word nie. To 
de tyd d ur een van ons student 
in 'n blad propa nd: vir die reg - 
ring gemaak is waard ur die klein 
t.ng Is esinde minderh id dan teen 
ons gebots h t is die sakie nooit aan 
geroer nie; to is tweed rag ooglui 
kend toegelaat, want .ons was mos 
almal een van gedagte! Dis jammer, 
da tons Af rik ners nie raag wil 
hoor dat 'n ander ander dink 
nie - ons toon dit veral nie 
in ons houding van ver draa aamh id 
en Heide vir on volksgenote nie, 

tom ent ! 
nooit bewus v n O.B. of 

of V. nie. Alh i h t hull 
gegaan. Daar was geen ak 

ti we stryd, een .openlike tweedra 
nie. Ons was nog e n en almal Stel 
lenboss Studente. En nou? Nou is 
on verdeel - ja, regtig v rdecld, 
n t die Senaat moet nog besluit. Is 
dit eenheid bewerkstellig? 
Hi r word v ral d rdae'n nuwe 

woord geb sig. Ek bedoel 'n woord 
wat min tevore gebruik IS: "On 
welvoeglikheid." Ongelukkig is di 
gebruik 'n hietjie eensvdig. "Die 
Mati " word beskuldig van onwel 
VQ glikheid, en n t .,Die vIatie" 
aIleen. Dit is nie ir my nodi om 
weer op die kwessie in te gaan m , 
Dit is bai t b treur dat die mp 
telik orga n van die Stellenbosse 
tud nte t.w. "Die Stellenbos h 
Stud nt," p r ongeluk, of 
sor vuldi , uit elaat i toe on 
welvo gltkheid voor die oe van die 

Onderst un 

)Ce dnikz se 
Slaghuis 

e Yiswinkel 
1)ie be t dien t UJord gelellJer. 

-dDRE : ANDRINOA8TRAAT. 

J .' .. NJ I- ASIJ OP 
M n Vaal R "nj t, 32/6; Mans Blou Reenjnste, 34/ ; Man 
Enk lbors . njn t , 46/ .. ; Man Dubb lbors Reen] ste, 63/6. 

M n Blou n V 1 Wol eenjaste 73/6 en Waterdig, 97/6. 
Man W rm Tweed Jaste Half-belt, 'onder plooie in Rug van f 
69/6, 19/6, 9/6, 105/-, 117/-, tot 120/ .. , in al die nuut te kleure. 

Snmhrele: 9/11, 10/11, 11/-, 11/6, 12/6. 
On nuut t voorra d Oortr kj r ie n Trui met hoe kraag h t 

o Pt earrive r. 
Leer Golfl dji , 62/6, 69/11. 

Onthon h r k y u di root te u e op die dorp teen die laag te 
pryse. - Kom koop hier n laan u 1 

G !..BRO "DER ~ DE )~T (EIN .. ) PB • 
BUI 21. TELLEN 0 Cli. Foon 2 . 

Op 24e Junie vertrek die Maties 
eerstespan van Stellenbosch na Pre 
toria waar hulle op die 27e teen die 
Universiteit Pretoria se span sal op 
tree. Die Pretoria-span het in die 
af'g elope paar jaar steeds 'n hoer ge 
halte bereik en is vanjaar .op sy bes 
teo Twee bekende oud-Maties, 
"Speb" Jacobsz en "Empire" Pouw 
peel tans vir hulle. Die Pretoria 
ners spog al geruime tyd met hierdie 
span van hulle en' daar heers groot 
eesdrif aldaar vir die komende krag 

meting. 
Daar word ook verneem dat die 

oud-Maties in Pretoria en op die' 
Rand hulle organiseer om die Matie 
Iiedjies vir ons sp 1ers te sing. 'n 
Gr.oot ontvangs word gereel, daar 
n hierdie wedstryd [arelank reeds 
vooruitgesien is. 

Na die wedstryd teen U.P. sa] die 
span op die Woensdag teen P.U.K. 
sp el. 
Die toerspan bestaan uit 18 lede. 

Hulle bestuurder is mnr. Retief. 
Alle Maties wat enigsins moontlik 

van hierdie twee wedstryde kan by 
woon word verwag om hulle onder 
steuning aan ons manne te gaan ge . 

monstervergadering gehou is. "Die 
Student" wat 'n baie grater lesers 
kring as "Die Matie" het, en wat die 

van Stellenbosch as geheel ver 
tolk verdien eerd r die aandag van 
vitteriges as di ,onbesonne' "Matie." 
In die verband kan ons opmerk dat 
ene Hoogwnter, hoo aang skrewe by 
"Die Student"-redaksie weens sy 
vel publikasi s van wysgerig aard, 
van "Die Marie" praat as "voorwaar, 
'n komeei l" Ten opsigte van "Die 
Student" kan ons sender meer sien 
dat dit 'n komdrink is, Solank ons 
almal onwelv.oeglik is, met drank 
en suggestiewe taal deur middeI van 
ons amptelike orgaan, wat ons almal 
se g~e vertolk, kan dit bJykbaar 
maar voortgaan, want hier is ons mos 
weer cen van gedagte. Maar pasop 
a een 'n grap maak! 

Die vraag is nou of die kwessie 
'mi nd be us en f k d 

willigheid die oor sa k is. at di 
kwessie deur onderh ndeling g kik 
kon word ly ge n twyfel ni , as die 
ewilligheid maar net d ar wa. As 

dit misverstand was sou dit 5.0 kon 
opgelos word, want 'n Afrikaner be 
hoort altyd grootmoedig genoe te 
wees, en gewillig om 'n fout te er 
ken, maar as die ander dan nie sy 
erkenning wil ~ anhoor nie en hulle 
ore toedruk en monsterv r adering 
hou, en blaaie ban, dan getuig dit 
van'n ee van kwaadwil igheid en 
onversoenlikheid en onverdraagsaam 
heid. Dit help ni om van eenhed 
te p aat as jy 'n and r af toot nie. 
Waar die v rskil een 'ins oor be 

gin els gaan nie, maar weI oor idee , 
sou dit mi ki n go d wees as die 
kwaaie wil effe opsyg skuif word om 
pl k te maak vir redelik oorweging 
n di tel van edagtes in t de "Jan 
g vo lens. 
Dankie vir opname. 

Die uwe, 
Dawid F. v. d. Merwe. 

LEBENSRAUM? 
D ur die Vrede van Versailles het 

Duitsland verloor 13 per sent van 
haar vooroorlagse oppervlakte, 01 
27,250 vierkante myle, en bykan 
6,500,000 mense aan bevolking. Die 
Landbou area was verminder m t 
omtrent 12,350,000 akkers of 14.3%. 
D.i. proporsioneel meer as die ver 
mindering van haar totale area, om 
dat die areas in die oostelike provin 
sies verloor o.orwegend landbougebied 
was. Saam met rnerdie area verlies 
kom nog die verli s van die kolcnles 
wat omtrent, 1,140,000 vkte myle, 01 
meer dan ses keer die grootte van die 
moederland, insluit en wat 'n b vol 
king van 12,000,000 inwoners bevat 
het, Nieteenstaande hierdie verlie e, 
mo t di Duitsland van vandag (d.w. . 
van voor hierdie oorlog) 'n groter 
bevolking, as voar die Iaaste wereld 
oorlog onderhou. 

"0 IGE INTERVAUSITYS 
Sedert die Victoria KolLege ver 

ander het in die Universiteit v n 
Stellenbosch was die uitslae van 
Intervarsity-wedstryde as voIg: 

1919 U.S. 9 - U.K. O. 
1920 U.S. 28 - U.K. 3. 
1920 U.S. 20- U.K. 3. 
1921 U.K. 8 - U.S. 3. 
1921 U.K. 4 - U.S. 3. 
1922 U.S. 3 - U.K. O. 
1922 U.S. 10 - U.K. 3. 
1923 U.K. 4 - U.S. 3. 
1923 U.K. 12 - U.S. 3. 
1924 U.K. 14 - U.S. O. 
1925 U.K. 14 - U.S. 7. 
1926 U.S. 19 - U.K. 9. 
1927 U.K. 11- U.S. 4. 
1928 U.K. 17 - U.S. 7. 
1929 U.K. 7 - U.S. 4. 
1930 U.S. 7 - U.K. 6. 
1931 U.S. 3 - U.K. 3. 
1932 U.S. 12 - U.K. 6. 
1933 U.S. 8 - U.K. 3. 
1934 U.S. 0 - U.K. O. 
1935 U.S. 14 - U.K. O. 
1936 U.S. 9 - U.K. 8. 
1937 U.S. 6- U.K. O. 
1938 U.S. 14 - U.K. 8. 
• 39 U .. 2- 
1940 U.K. 11- U.S. 5. 
1941 U.K. {i - U.S. 6. 
1942 U.S. 8 - U.K. 3. 

ONTHOU! ! 

FORRER BROERS 
20 Bur tra t, KAAPSTAD. 

Die Drankhandclaars 
w t die beste dienste lewer 
en vir u die billikste kwot - 
tes kan nbi d. 

tOns sal u bestellin s 
uitvoer by u volg nde huis- 
of fakulteitslunksie. J -------- -, 

I 
I 

... ~ ~ . 

Kom laat die Firma 
die Beste dienste lewer 

bedien. 

DIE 

&. •••• , 

u 
wat 
ook 


