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OEGESE IN SY S RYD 
DIE RIGTING VAN ."DIE MATIE" STEU 
'n T erugblik oor die Jaar wat verby 

is. 
"Solank as die A.N.S. die hart van ons yolk suiwcr ve tolk en 

'n boodskap het vir ons studer nd jug, ola k S 1.1 hy ook ~; sond 
en kragtig' voortlew , Cll so1ank sal by ook 'n or . an nodi . he om 
sy boodskap te dra ........ I I 

Met bierdie woorde het die Kansclier van ons Universit it, dr. 
D. F. Malan, verledc [aar ,.Die Matie'! by sy rste verskynin v r 
welkom. NiL In [aar is dit besonder int res ant om terug te yk n 
'n samevatting te gee van die bood kap wat "Di tie" ill hierdie 
tydperk gedra bet. 
Die stryd van "Die Matie" in die 
fg lope jaar was die stryd van die 

A.N.S. om in die donker toestande 
van volksverdeeldheid en "broeder 
twi" narn ns die studentejeug lei 
din te probeer g e. Met di bood 
skap wat hy t.o.v. die huidi e poli 
tieke twi brin bet, het "Die 
Matie" hehelp om 'n iterker n meer 
lew nskra tige A.N.S.-tak op Stel 
lenbosch op te bou as wat ooit tevore 
hier best an het. 

EENHEID VAN 0 1:~DAOTE 

Om hierdie rede h l die A.N.S. hom 
ge tel op die st ndpunt van volk - 
e nheid geint r r om 'n eenheid 
van geda teo Die A.N.S. b t dus ge 
weier om kant te kies in die politieke 
tryd ons lees in "Die Matie" van 
22 Au . 1941 dat 'n bero p op dr. 
M 1 n emaak word in 'n adres wa t 
an hom aan. bind is om die volks 

Ie. nh id te b kerrn, In dieselfde 
II utt aw word di standpunt van 

,,~ie Mati " t.o.v. di H.N.P. n O.B. 
uue n sit. 

11 D' re party se "eerst taak (is) om 
te hou wat hy verwerf het en te red 
wat te red is. Assulk. verdien hy 
en eniet hy oak die volle steun 

I van die A.N S" D' 0 B . , 1 . . 1 •• "IS n 
vo ksor anisasie in die sin wat 'n 
P.~l'tyol'ganis ie dit nie k n wees 
me, w nt in hom vind ons reeds die 
pr~du~ van 'n totaa1 nuwe orien- 
tasi m on politi k 1 we" On 
rnag nie nou die volk voo~ ali~rlei 
te~~e stel nie, of daar vand g 

1 S moet word tussen die party 
e~ O.B.I Want, a jy net die party 
kles dan ki . di . b' ies lY . ie at tu quo, die 

st ande orde van dinge; t rwyl 
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nie t vr de w met di ti tin s v n 
A.N ,S. nie en in "Di M tie" v n 
26 Sept. i n on d t 'n klomp lede 
v. n die St llenbo che A.N~S.-t k .. 
be luit het am f te kilf v n di 
Afrikaan -Nasionale Studentebond" 
en am "teru to dra i n die ou uit 
ediende lib era l-demokr tie e w ." 
Die r de vir hierdie lIaf ki1ferin " 
was die onwilligh id van die liberal 
seksie in die A.N.S. am die tipie 
Afrik n -Calvinistiese Leier kapsb - 
ins 1 te a nv r. 

an 

L i r, 
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J, A. urter, G 

Die volg nde bood k p i 
on. Er.epresident, dr. H 11 v n 
Rensburg, aan on t 1 graf r:-:- 
Yeels geluk met veriesrsdng .. Die 

Matie." Hy dr« 'Sy d el by in tryd 
teen Iiberslisme ell vir die nuwe 
Afrikanerdom. Stetkte. 

Hans van 

hoogtepunt oortre£ h t. h t 
,.Die Matie" die nodi e stukra 
gee am met soveel meer yw r 
Afrikaner-libel' Ii m t beveg, en am 
hi rdi rede kon die A.N.S.- kook, 
oos blyk uit "Die Mati It van 17 
Okt., 'n b i sterk tandpunt in 
neem t.o.v, die Fort Har kw Sf ie. 

"So het ook in Suid-Afrika die 
Afrika. ns-Nasion 1 Stud nt hond 
r ed in 1940 m t sy b keno Vry 
h idsm nif di voortou ene m en 
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TWEE 
DIE MATIE 

I)J ~ lATIl~, VHYDAG, 31 ,J{ r.nc 1942. 

Dames dis u plig om u hare 
by die 

DAMES HAREVERSORGING~ 
SALON 

te laat versorg. 
U voorkoms is. hooisesk, 

U onderskeiding by ons verse 
ker die vordering van die 
Afrikaanse ondernemingsgees 
en versorg werk vir die Afri- 

kaner dogter. 
Ons pryse is na u smesk, 
Daghreek.Dames. 

Hareversorgingsaloll 
Langmarkstraat 141, 

KAAPSTAD. 
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Skake! 2-5662. 
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Hoofredakteur: A.N.S.- Taksleier. 
Kor respondensie : Die Besigheids 

bestuurder, Dagbreek, Stellen 
bosch. 

Deel II. 31 JULIE 1942. No. 18. 

Die Standpunt van die Jeug 

Dit is hierdie week presies 'n jaar 
gelede dat die eerste uitgawe van 
"Die Matie" verskyn het. Die plaas 
like A.N.S.-tak het, soos uit die in 
leidingsartiekel van daardie uitgawe 
blyk, 'n tweeerlei doel met die uit 
gee van 'n weekblad gehad, n1. om 
'n orgaan daar te stel vir die ver 
spreiding van Universiteitsnuus en vir 
die propagering van die Afrikaner 
idee. 
Afgesien van die nuusaspek was 

dit dus van die begin die beleid van 
"Die Matie" om positiewe leiding te 
gee ten opsgte van die verwesenli 
king van ons Afrikaner-ideale. As 
sulks het "Die Matie" nog steeds 
die stand punt van die jeug vertolk. 
Begryplik is dit dat die jeug wat 
nog nie in aanraking gekom het met 
die gevestigde belange van die groter 
lewe nie, baie meer idealisties en re 
wolusioner sal wees as die ouer 
mense wat al geleer het om te berus 
in die "onvermydelike." 

Gelukkig is daar in hierdie era van 
geestesverjonging oor die hele wereld 
ook in ons land 'n groot aantal ouer 
mense wat nog die be sieling en gees 
drif van die jeug besit en weier 
om hul neer te Ie by die heersende 
toestande in ons land. Nie aIleen is 
hulle soos alle Afrikaners besiel met 
die ldeaal van 'n vrye onafhanklike 
Republiek nie, maar beoog nog veel 
meer. 
Ons, die ] eug van Suid-Ai rike, 

weier om te berus in die ou Iibere 
listiese steetstelsel wat die direkte 
oorsaak van al die onenigheid en 
probleme in ons land is. Ons wil 'tt 
Republiek be gegrondv es op die 
Christelik-Nesionele beginsels van 
ons voorv sders wat in die Kruger 
en Steyn-Republieke tot v olle ont 
plooiing gekom Iiet; en ons gaan 
tevrede wees met niks mindet nie. 
Hierdie is nie slegs 'n ideaal waarna 

gestrewe word nie, maar 'n nood 
wendigheid. Net soos die idees van 
die Franse Rewolusie posgevat het 
oor die hele Westerse beskawing, 
so is daar ook nou 'n geestelike ver 
jonging te bespeur oor die hele 
wereld, selfs in Engeland. 

Die ou Patriargale stelsel van die 
Wes-Europese volke het gedegene 
reer tot die Absolute Monargistiese 
stelsel wat sy toppunt bereik het 
met Lodewyk XIV van Frankryk wat 
verklaar het: "Ek is Frankryk." Die 
volk is niks, die monarg alles. Hier 
teen kom die Franse volk in opstand 
en beklemtoon die regte en vryhede 
van die indiwidue waaruit die volk 
bestaan. Hierdie idees het 'n Her 
vorming deur feitlik die hele Wes 
terse we reld veroorsaak. Ongeluk 
kig is van die vryhei.l van die indi 
widu soveel misbruik gemaak dat die 
we reld vandag onder die dwinglandy 
van die kapitalis gebuk gaan. 

Die Indiwidualistiese staatsbeskou 
ing wat die oorsaak is van soveel 
wantoestande maak nou oor die hele 
we reId plek vir die Organiese staats 
beskouing, n1. dat die heil van die 
indiwidu saamhang met die heil van 
die volk. Die volk moet waarlik vry 
wees, dan sal die indiwidu ook vry 
wees. 

Dna staan vir hierdie rewolusie, 
w.at hy uitat k die rewoluai van die 
jeug is, n in di nuwe j r sal dit 
nog IiIteeds die b 1 id van "Di Matia" 
weea om die idees van die Rewolusie 
van die 20e eeu te propag er, 

Weerf' ns die Wit~K we sie 

Na honderd-en-vyftig [aar se on 
dervinding, n veral nou terwyl die 
huidige Afrikaanse volksbeweging 
steeds n krag toene m, is dit 'n jam 
merlike verskynsel dat daar vandag 
nog Afrikaners is wat die impli- 

Die 00rl09 
XVIII. Die Stryd nuder '11 Kri is. 

..De Waereldgesohieden;s is 't 
Waereldgericht. 

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

DIE SLAG AAN DIE DON. 

Van al die baie en oor die aardbol 
verspreide oorlogsfronte in die lug, 
op die see en op die land is dit 
nog altyd aan die suidelike deel van 
die Russiese front waar op die oorn 
blik die grootste slae ge1ewer word. 
In hierdie vir Rusland lewensbe 
langrike gebied is die triomfantlike 
voortmars van die Spilmagte nog 
geensins gestuit nie. Die sleutelstad 
Rostof met sy 520,000 inwoners is 
in Duitse hande, die Donrivier is op 
verskeie plekke oorskry, Stalingrad 
aan die Volga word genader en die 
skeepvaart op hierdie vernaamste 
Russiese waterweg het reeds met 

skynlik dat selfs die verbasende Rus 
siese uithoudingsverrnoe voortdurend 
ontsaglike verliese aan mensernateri 
aal en oorlogstuig, aan Iewensgewig 
tige graan- en nywerheidsgebiede 
kan ly sonder om 'n krisispunt te 
bereik. Dit is derhalwe nie volkome 
uitgeslote nie, veral as die beloofde 
tweede front nie gou genoeg tot 
stand kom nie, dat die Stalin-bewind 
voor 'n krisis van binnelandse aard 
te staan sal kom. Hoewel Stalin 
sedert jare daarop uit was om alle 
binnelandse kieme van potensiele 
weerstand genadeloos uit te roei, is 
daar in Rusland nog elemente wat 
nie met die kommunistiese bewind 
versoend is nie. Die Britse blad "Reo 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
Duitse bomme kennisgemaak. Ten 
suide van Rostof dring die Spilmagte 
voort in die rigting van Kaukasie. 
V olgens Britse voorspeUings sou die 
ryk olievelde van Kaukasiee die 
Duitse doelwit wees. Met die oog 
op die bergagtige geaardheid van 
hierdie gebied lyk so 'n doelwit op 
die oomblik onwaarskynlik. Dit is 
moontlik dat die Duitse voortmars 
in hierdie rigting hom sal beperk 
tot 'n poging om die gebied ten suide 
van die Azowse see en die spoorlyne 
ten noorde van die bergland te beset. 
Die lot van Kaukasie sal vir 'n groot 
gedeelte afhang van die houding van 
die aangrensende Turkye. Dit lyk dus 
waarskynliker dat die Duitsers sal 
probeer om Stalingrad te beset, die 
gewigtige verkeer op die Volga af 
te sny en hulle aandag dan aan Mos 
kou te skenk. 

KAN STALIN DIE TERUGSLAE 
OORLEEF? 

Wat die Duitse planne ook al mag 
wees, behoort dit duidelik te wees 
dat die inisiatief nog altyd nie juis 
in Russiese hande is nie. Dit kan 
selfs nie ontken word nie dat oor 
logstoestande vir die Russe van dag 
tot dag versleg. Daar behoort dus 
rekening gehou te word met die 
moontlikheid dat Rusland op 'n tyd 
stip ongelee vir die Geallieerdes sal 
ophou om oorlogvoerend te wees. 
Dit is wel waar dat 'n wapenstil 
standsverdrag tussen Hitler en Sta 
lin moeiliker op 'n kompromis-basis 
kan plaasvind as b.v. tussen Duitsland 
en Frankryk. Dit lyk egter onwaar- 

kasies van 'n konsiliasiepolitiek teen 
oor Judaeokratiese en ander negro 
filistiese elemente in ons land nie 
besef nie. 
In hierdie lig moet die besluit van 

die jongste S.V.R.-vergadering, om 
n1. weereens en nogmaals met Wits. 
te onderhandel oor hul berugte se 
gregasiebeleid (sien bis. 4), beskou 
word. Nadat Stellenbosch verlede 
jaar saam met ander Afrikaanse 
sentrums die stryd teen die negro 
filisme aangeknoop het, moet ons nou 
weer onder handel om die ge- 
skil op te Ios, d.w.s. om twee bot 
sende beginselstandpunte met mekaar 
te versoen. Wits. het in elk geval 
gewys dat hulle nie van plan is om 
van hul beleid af te sien nie. 
Dit is weer die ou-ou storie van 

set en teenset, die egte kompromie 
en konsiliasiebeleid wat vir die Af 
rikaner nog nooit oorwinning gebring 
het nie, maar steeds frustrasie. 
Dat Stellenbosch nog vandag, in 

die naarn van billikheid(!}, en same 
werking met die Engelsman, hierdie 
liberalistiese beskouing ten prooi 
moet val, is uiters tragies. 
Sonder twyfel het die S.V.R. ons 

studente-unie belaglik gemaak in die 
oe van die Afrikanerdom. 

Terwyl ons nuusberigte taaml 
spraaksaam is in verband met di 
oorlogvoering in verskillende del 
van die wer eld, swyg hulle so os diI 
graf oor die geweldige stryd tuSS 
Spilduikbote en die Geallieerde ske 
vaart. Oor skepe mag nie gepra' 
word nie. Selfs in die Britse ParI 
ment is skeepvaart vandag 'n ond' 
werp wat aIleen nog in gehei¢l 
sittings bespreek mag word. Ter\\' 
oor die skeepsverliese die stilsW 
sorgvuldig bewaar word, is daar ge 
geheimhouding nie wanneer dit h' 
del oor reusagtige tonnemate wat 
Amerika en Brittanje in ,aanbou is 
001' astronomiese geldsomme wat 
die aanbou van nuwe skepe gest 
word. Die gewone man is dus ger" 
gestel. Vir hom het daar geen t 
fel bestaan nie dat die duikboot nO 
'n beslissende faktor in hierdie 0 
log kan wees nie. 

Op al hierdie niksseggende en • 
russtellende versekerings aangaarl 
die vraagstuk van skeepvaart het 
eensklaps 'n onaangename ontJ1 

Vel'voIg op bls. 3 kol. 2'_A 

ook Springbok-Sigarette 

view of World Affairs" berig dan 
ook van 'n georganiseerde mag van 
ongeveer 150,000 Oekrainers wat 
saam met die Duitsers teen Stalin 
veg. Ook word melding gemaak van 
georganiseerde bendes Oekrainer 
wat jag maak op kommunistiese amp 
tenare wat deur die' terugtrekkende 
Russiese leers agtergelaat is. 
Dit moet onthou word dat die be 

volking van Rusland geensins homo 
geen is nie. In tye van krisis kall 
'n gemengde bevolking 'n bron va' 
swakheid wees. Gevaarlik veral i 
dit as verset teen die sentrale rege 
ring van die leer uitgaan. Dit i 
dan ook opmerklik dat in Ruslanlt 
nog voor die jongste terugslae, sekt 
re spesiale eenhede by die leer ingt 
lyf is, bekend as die Sekuriteitsmaf 
van die Staat. Lede van hierdi 
eenhede dra die rang van offisier 
en hulle het die mag van lewe ell 
dood oor almal in die leer, ingeslotc 
offisiere, die geheime polisie (OgpU 
en selfs die politieke kornmissar+ 
H ulle sou aIleen en regstreeks aa# 
Stalin verantwoordelik wees. Daa 
word in Rusland dus weI deegl~ 
rekening gehou met moontlike vel'S 
teen die regering. Dergelike verse 
kom gewoonlik tot uiting in tye va 
militer e terugslae.. Dit kan nie on' 
ken word nie dat Rusland swaB 
terugslae gely het en nog ly. Dall 
moet dus vandag met die moontlik 
heid rekening gehou word dat Stali 
en sy bewind v.m die toneel kan vet 
dwyn en dat usland kan ophou 0 
'n ernstige militere faktor teen dl 
Spilmagte te wees. Alleen Russie 
oorwinnings en 'n suksesvolle Engel 
Amerikaanse offensief sal so 'n ral11 
vir die Geallieerdes kan verhinde 

DIE I DUlKBOOTBEDREIGING 
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'N lTUHT.JIE MET 
S(:HUBEHT 

."Ek beskou Musiek a die Wortel 
van aIle Kunste"-H. v. Kleist. 

Franz Schubert is in 1797 te Wene, 
waar hy sy hele lewe sou woon, ge 
bore. Sy vader was 'n musikale skool 
meester en het 'n privaat orkes, waar 
in Franz later viola g speel het, 
organiseer. Op ll-jarige Ieeftyd gaan 
hy na die Koninklike Kapel Koor 
skool, waar hy van jongs af kornpo 
neer. Later help hy sy vader in sy 
skool, totdat vriende hom te hulp 
kom, maar hy het nooit finansiele 
onafhanklikheid bereik nie. 
Schubert was 'n tydgenoot van 

Beethoven (1770-1827) en het hom 
jar e vanaf 'n distansie eerbiedi , en 
het hom eers op sy t rfbed besoek, 
toe Beethoven hom as sy opvolger 
begroet het: " rana het my siel." 
Schubert was fakkeldraer by Beetho 
ven se begrafnis, en 'n paar maande 
later (1828 - Schubert is op 31 [ari 
ge leeftyd oor lede) moes die vriende, 
wat hom vergesel het, by sy b graf' 
nis fakkels dra. Sy laaste ged gtes 
was oor Beethoven en hy is, soos sy 
begeerte was naby hom begraw . Sy 
nagelate besitting (klere en honder 
de komposiesies - baie daarvan be 
roemd vandag) is teen £2-10-0 waar 
-deer. 

Schubert se musiek is by uitstek 
romanties. Hy was 'n spontane mu 
sikus n het nopit hard gewerk om 
t komponeer en het nie, soos Beet 
hoven, sy komposiesies versigtig uit 
gedink nie. Percy Scholes het gese: 
"Schubert het sy afronding, wanneer 
hy dit verkry het, verkry deur die 
perfektheid van sy inspirasie en die 
vertroubaarh id van sy opbouende 
in stink. Die beste van sy baie werke 
sal altyd b koor ween die m lodie, 
die verfynde harrnonie en di g 
maklike, gelukkige gees, of indi n 
meer ernstig, die opre te, en tog ni 
te diep, uitclrukking van 'n meet so 
bere gevoel." Die lieriese is die groot 

Ondersteun die C.S.V.-Basaar, 
Saterdag, 1 Aug'ustus, in die 
C.S.V. Hoofgebou, om 10 v.m. en 
7 n.m. (Adv.) 

ienskap van sy werk. 
By uitstek was Schubert 'n lieder 

komponis (hy het 600 geskryf op 
goeie en s lfs sl gte woorde). Ver 
der het hy gekomponeer: kamermu 
sick, 9 simfonie, operas, misse, kla 
vierwei ke, ens. 

(1) "Entr' ctes No.2 in B mol, 
Op. 26" is deel van die bybehorende 
musiek tot 'n toneelstuk. 

(2) Drie liedere: "Erlkonig" - 
beskryf In kind wie se siel weg - 
gryp word deur die bose g es, die 
Erekoning van die woud. "Oi Post" 
en "OatS Wirt haus" is albei uit 
"Winterr ise" Op. 89. 

(3) Die "Trio No.1 in B mol, Op, 
'99" is een van die skoonste voorbeel 
de van kamermusiek. Dit i in 1827 
gekomponeer in i sterk beinvloed 
deur Beethoven (b.v. end van 5de 
sy), In die erste deel (Allegro) word 
die kragtige hooftema dadelik deur 
die viool en tjello aangeg e, en di 
tweed onderwerp,'n lieflike m lodie 
van bree omtrek, word deur die tjello 
aangegee. Die tweede d el (Andante) 
i en van die lieflikste wat Schub rt 
g skryf h t, en die hooftema vloei 
uit die tjello, DikweIse modulasie 
is weer 'n kenmerk van die beweging. 
Di opgewekte klein scherzo is 
uit rs effektief, en die hooftema word 
ers in die klavier g hoor. Die wals 
agtige trio is b sond r klaend. Die 

1 ~nale is in rondo-vorrn (Allegro 
Vivace) en het as y hooftema 'n 
dartelende melodie, waarna 'n twee 
de tema, wat later 'n aanta} kere 
verskyn, gehoor word. Die deel be 
staan uit 'n afwisseling van die te 
tnas en dit word afg sluit d ur 'n 
Coda (Pr sto). 

T oorslag-Kommnndo ~( 
AUin or-rder 

nc1 g uit 
en kuiei 

v, Eeden. 

V ldkorn t J. (Bokkie) V r ~ ter i 
aangestel a Kommandant v n di 
Voorslag-kommando in die plek van 
Komdt. W. R. Laubscher, w tween 
drukke akademies werk tydelik ont 
slag moes ne m 11 voortaan as Voor 
ligtingsoffisier op die staf van di 
oofkommandant al dien. 
Aldus 'n verklaring van Hoofkomdt, 

W. A. Joubert. 
voor 
sp: n, 
'pel r. 

VcrvoJg van bJs. 1 s»t. 2. 
hom heelhartig skaar a t r die 
groot beginsels wat vir die Afrikan r 
ten grondslag le van sy tryd en 
van die R woJusie van die Twintigste 
Eeu. Om op hi rdie grondsl voort 
te bou is die taak wat di A.N.S. 
hom ook in 1942 st 1." Dit Ie ons 
in "Die Matie" van 28 }t b. 1942; 
dit was die t;: ak van di A.N.S. vir 
hier die jaar .. 

mej. 
die 
h t, 

VOLKSORGANISASI 

Op 6 Maart lees on : "d t as ons 
w et dat di verd eldh id ramp poe 
dig vir ons volk is, en dat di v l". 
naamste oor. aak daarv n die lib ra 
Iisti s partypoliti k is, n dat di 
redmiddel volk or ani ie i: dan 
is dit s er ' ker ons pli ,ni lIe n 
om on aam m t on volk binne 
die volk bew in te ka 
ook om met 'n luid ba uin kal 
ons verdwaalde volk makk rs nr ens 
te roep." En "Die Matie" het no 
steeds te n hi rdi lib ralisme te 
vIde g trek. 
Maar me r no : .,Di M tie" b _ 

ve nie alleen di wantoestande nie 
rna r het op 22 Mei die m nif 
wat uitg reik is deur die plaaslike 
front, wat positief aandui wat ons 
presies wil he, gepubliseer. 

Di inhoud van ons strewe na 'n 
Christ Iik-Nasionale Republi k word 
hierrnee uitgekri tallis 1". 

Dit was die boodsk p van "Di 
Matie" in die v rled , en dit al di 
boodskap van "Die M tie" we 
die to koms. 

II: 

Rolien v. d. Ri t, cud-prim ri v n 
Monic, nou mev. dr, Joubert van 
Kakamas, het gedurende die vakan- 
ie geboorte g aan 'n b b . V el 
g luk olienl 

en m j. Juli 11 

Vervolg van bls. 2 kol, 4 
tering gevolg, 'n Op nhartige Am - 
rikaans senator, volgen 'n R ut r 
berig uit Washington, het in eli 
S naat verklaar c1at Hitler y dr i 
gement om genoeg duikbote te VOOI 
skyn te bring om di Am rik ns e 
voorr d linies af te ny, ten uitvoer 
gebl in h t. "Dis di gr ootst ek 
heid dat ons no .al prob r om 
skepe vinnig ei te bou wat I itt r 
hulle tot sink kan bring," h t hy 
g 

As die oord el van hi rdi Ameri 
kaanse senator juis is dan kan dit 
met di G alli erde skeepvaart ni 
te goed gaan nie. A vel der in aan 
merking geneem word dr t die cor- 
10 svoering van di G alli rde: juis 
deur die skeepvt art bepaa1 word 
dan is dit moontlik dat dit ook m t 
hulle oorlogsvoering nie te goed m g 
gaan ni. Die produkti we merika 
kan tot di oorlogspoging w inig 
hydra as die ske p ruirnt ontbr k 
om die oorlo tui aan di front te 
be org. Ber evan oortogstuig in 
Amerika sal 'n bedreigde Rusland of 
Auslralie w inig baat tensy daai 
skepe is om daar dl oorf ogstui 
Rusland n Au. tralie t vervo r. 
B r e van vl i) in Ar ntinie al die 
Brit weinig baat ten y daar sk p i 
om daardie vl is na Britt. nje t ver 
veer. Veral Brittan] i nou een 
maal nie s lfversorgen J ie en v n 
daar die onontbeerlikheid van di 
ske pv art. 

Met die 00 OJ) di 
van di skeepvaart is a, n die Am - 
rikaanse Sena t 'n plan voorg Ie 
om 'n vloot van reusetr< nsportvlieg 
tuie te bou teneinde troepe en voor 
rade na die fronte v rvoer. Volg .ns 
hierdie plan sou "lu transport d, 
enigste moontlike kan. bied om die 
oorlog tf! w n." Volg nde k r m r 
hieroor. 

• H !.ERLIKE G .. BAK - N 'T WAT 
U HA T B i GE !.R. 

• 
Kom beso k on winkel in 

)LEIN TRAAT 
n probeer ons Ko k, 'I'ert, 
Bott rbroodji n alles w t 

1 kit 

DIE 
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van 
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Alfred Blommaer 
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( roon 48 11 76) 

] erks t ran 1 , 
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KHUI 
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Die Winl el vir l run 
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Daar' '11 Redo 
1>i 

Di 

Jn is h , lHI ·i r 1 , .. ,II a it 
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Pro Ecclesia-Drukkery, 
Dl Laan ~ tell nbosch. 

'N DRINGENDE 
b roep op 
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Landbou-Studente 

Vii is 
Uiters 
Nood aaklik 

dat bg .. studenie 
onmiddelltl: hillle 
»oorueshreioe boelie 
vir aan iaande jaai 
besiel. 
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VI ~R 

e Ko pro is T ss 
gro ilism 

Verkrag Standpunt Van 
Studente-Unie 

s. V.R. 

Liberalistiese Konsiliasiebe/eid Steek Weer 
Sy Kop Uit 

As gevolg vall 'n besluit van die S.V.R. Dinsdagaand word 'n 
konferensie met die negrofiele van U. Wits in die vooruitsig gestel. 
Dit sal onthou word dat die studente unie verlede jaar besluit het om 
op grond van Wits se beleid van nie-skeiding van blank en gekleurd 
hulle te skaar by die Afrikaner-minderheid aan Wits en alle kontakte 
met die Universiteit te breek. 

Die, anleiding tot die besluit was 
'n brief van Wits se Rektor, Prof. 
R ikes, waarin hy sy spyt t kenne 
gee dat betrekkings verbreek is en 
'n voorstel maak in raadplegin met 
die Minister van Onderwys, d t 'n 
konfer n ie van verteenwoordigers 
van alle universiteit bele word om 
die moeilikheid te probeer oplos. 
Hy gee v rder in die brief, egter, 
duidelik e kenne dat Wits nie ge 
nee voel om van hul b I id ten 
opsi te van gregasie a f te ien 
ni • 

VOORST L. 
Toe die bri f tel' t fel el is h t 

die pla slike A.N.S.-l ier, mnr. W. 
A. Joubert, onmiddellik die volgen 
de voorstel ernaak : - 

"Hierdie Raad bekragti die 
tandpunt vr n die Studente-unies 
van Stell nbo ch, U.P., P.U.K. 
en U.K.O.V.S. ten op i te van 
die gre a ie- we ie aan Wits 
soos v rlede jaar deur onderhan 
delin uitvoerig en totaal vrugte .. 
100s nan hulle e tel, en verklaar 
d t hy die voor tIm te on .. 
fere r ni k n anv ar voord t 
Wits sy beleid in di l k ewy 
sig het nie." 
Mnr. Joubert het sy tandpunt a 

volg gemotiveer:- 
1. Verl d j ar het die studente 

unie n uitgerekte onderhandelin 
besluit om hulle te kaar by di 
Afrikaner-minderheid aan Wits en 
n alle betrekkin e met di Univer 
site it t bre k a n e ien Wit 
alle n die be in el v n g g sie 
v rw rp h t nie, maar met die prak 
ti stoep in van 'n bel id van 
ni - reg ie di posr J V n di 
Afrikan ran die Univ r iteit on 
rnoontlik mr ak, n die Afrikaners in 
werklikheid gregeer. 
2. Di Afrikaner .. tandpunt i al 

baie duid lik an Wits g tel, veral 
wa r die A.N.S. die stryd ~ I jar .. 
I nk an Wits voer. 
3. Wits h t hul tandpunt en be 
id nognie in die min te ewy ig 

nie n to on 00 uit di bri f blyk 
00 nie eneentheid om dit te doen 
nie. 

4. Stellcnbosch het in ... y b luit 
v rlede j ar sa m met die ander 
Afrik n r-sentrums n die minder 
heid an Wit in 'n Afrikan r-blok 
die tryd aan knoop teen die ne .. 
refill me en d arom betrekl inge 
~~~ ..... -~ ..... --~~~~ 

Ui p n" "Di 
Waar? 
Wat? 

In die 
C. IV, Hoofgebou. 
AF w ar w rm 
te , warm- of 10 1- 
dranke en alhrlei 
lekkunye bedien 
word. 

VOOlwaarde? Komui~i:: 
f verseker van 

bevredigin in 

"Di Uit pan" 

met Wits gebreek. 
5. Aangesien Wits sy beleid nog 

nie gewy eg het nie sou dit 'n Iyn 
r gte verkragting van die studente 
unie e standpunt wees (wat na lang 
onderhandeling ingeneem is) as die 
.S.V.R. nou weer besluit om te on 
derhandel. 

6. Wits se voorstel vir 'n konfe 
rensie is dus totaal-en-al misplaas 
aan esien di Afrikaner die aanma 
tigende houdin van die negrofiliste 
m teen komprornie tegemoet kan 
kom nie, en lankal v rplig wa om 
alle kon iliasie-politiek te laat v ar 
ten einde die frustrasie van sy eie 
ideal t.e voorkom. 

Die hele strydpunt kristalliseer 
dus uit tot 'n keus tu en die Iibe 
ralistiese kansiliasie-politiek n die 
positief-Afrikaanse beleid. 
Hierdie voorstel is e ekondeer 

deur mnr.Buk Fouche, en verder 
ondersteun deur mnre. David Sny 
man, Jan Mouton en Christie Slab 
bert. 

TEENVOORSTEL AANGENEEM. 

'n T.eenvoor tel i emaak deur 
mnr, Coli ny Murray ten effekte dat 
Ii -li rdie R ad aan die konferensie 

1 dee1n em." Dit is ges kondeer 
deur mnr. Eddie H. Botha. Hulle 
het hulle op die standpunt gestel dat 
daar weI nog 'n moontlikheid be 
staan om die negrofiele te oorreed 
tot toegewing aan die Afrikaner 
tandpunt. 
Di voor tel van mnr. Joubert is 

v rwerp met 10 stemme teen 5, en 
daar is verder bepaal dat die af 
vaardigin van Stell nbosch sal b - 
staan uit drie studente en n do- 
sent. Daar is aan die hand eg e 
dat die konferensie sal plaa vind on 
der voorsitterskap van die Sekreta 
ris van Ond rwys. 

Or~ani" a. ied ·tg 
Op 8 Au . word Organis siedag op 

Coetz nburg gevier onder beskerming 
van die pl a like O.B.-Studentekom 
mandos. 
'n Uitstekende program is vir die 

c1ng gereel: Rasa r , Br ivl is, Midda " 
et I Bo l' sport, Volkap 1 tji s is van 
die V 1 bykomstighede by die eint 
lik program. 
Bring bekers sam. 

Onthou 
J. C. BE GH 
Die KI r m k r! 

• Vir u vo)g ndc Pak 
• Werl Gewaar))org 

• Bn1il e Pry ( 
• Be t Materia I 
Nuwe Ad,.e 
N tin a n die Suikerbol ie! 

• rheid e s esu w 

A-Nee-A Maties ! ! o., e., 
Wat dan van die "Pirate-' of 

Penzanee" '! 

In die loop van die jare van sy 
verblyf op Stellenbosch het Herr 
Endler hom gedurig ingcspan om 
musiekopvoerings van 'n uitstaande 
gehalte t reel en op die planke te 
bring. Die kulminering van sy pres 
tasi s in hierdie verband het ver 
lede jaar in September plaasgevind 
met die opvoering van "Die Skep 
ping" van Haydn. 

Vroeg vanjaar weer, het hy 'n 
nuwe poging op tou gesit, met 
die oog op die opvoering van 
"Pirates of Penzance," maar nou, 
na veel moeite van die kant van 
Herr Endler en Mej. WandeH, 
en na ook 'n aansienlike som geld 
alreeds aan voorlopige onkoste be 
stee is, moet die plan gelaat word, 
omdat die nodige aantal deelne 
mel'S nie gevind kan word nie. 
Herr Endler werk nie vir hom- 

elf nie, maar vir die Universiteit, 
vir ons. En as die 2,000 studente 
van 1942 nie die paar mense kan 
oplewer wat vir daardie doel nodi 
i nie, beteken dit nie alleen ern tige 
tel urstellin vir Herr Endler nie, 
maar ook 'n ern tige reftek ie op 
onsself, en 'n verwaarlo in van die 
oeie voorbeeld van ons voorgan 
gers. 
Indien daar 110U nog die nodige 

aantal deelnemers - v ersl tenore en 
bssse - gevind ken word. sal daar 
voortgegaan word met die opvoe 
ring. Meld U dus dadclik aan by 
Herr Endler. 

Vetvolg van bls. 1 kol. 4. 
m d studente en ander yolks enote 
ontvang waarvoor daar stellig ook 
dankbaarheid bestaan. Maar ook 
hierdeur het hy tot voorwerp van 
afguns verhef wat w Big net soveel 
(indien nie meer nie) stof tot dank 
baarheid hehels! 

Die stryd is, helaa , nog nie vol 
eindig ni. Maar die stryd wat u, 
n so baie ander saam met u, stry, 
is 'n eerbare en mag om hierdie r de 
all.een nie versaak word nie. D t 
"Die Matie" st eds rna dien s 
draer van die g 100f en vertr~ue 
wat u, en ons, het in die regverdig 
heid van ons strewe, is die 0l!re~te 
wens van menige hart. En indien 
die opdraende al hoe steiler mag 
word dink aan die woorde van ons 
volksskrywer en -digt r (Lan en 
hoven) : 

"As jy te stry het te7n onr g, 
en verdrukking, en dwin elandy 
en valse leer en bygeloof: wees 
jou edele tryd waardig. Jy stry 

'Die besle dienste word geletoer. 
ADRES: ANlJRINGASTR.IIAT. 

Ondersteun 

j{endFik~ se 
SIaghuis 

en ViswinkeI 

Goeie Raad! 
Vir "'ptjif'se Drukw£'rk ('ll 

and l' Rkryfb MocH . 
II oel 

DOWSON 
On Staf tot U Di JUl. 

Kyk, en een nag terwyl die maa 
daaroor geglim het, het ons eie bo 
dem mos gebaar; ja, uit ons ei 
bergbodem het ons ons eie Toe 
koms verrys en daardie more vroeg, 
toe die maan reeds al 'n rooi bol 
was, en die son nog ver was, to 
het die Voorteken alreeds daar op 
die berghang gepryk, klein en tenge 
rig dis waar, maar, tog volmaak van 
gedaante en simboliek, 
En die hele van daardie dag het hy 

gegroei; en vir baie was dit 'n gru 
weI. 
En die hele van daardie nag het hy 

gegroei; en vir baie het hy 'n ver 
skrikking geword. 
En daardie more is 'n aanslaz op 

hom gemaak, maar hy wat nie uit 
kaas gebou was nie, het, hoewel ver 
mink, tog bly staan. 
En hy het weer gegroei, om daar-" 

middag in volmaakte luiscer bn at 
van dale te troon. 
En daardie nag het die maan weer 
ens oor hom geglimlag. 
En toe dit more word was :;y taa 

voltooi. Rustig het hy gewag op 
vreesbevange hande om hom uit te 
wis. En dit het geb ur, 

Ma r die littekens het 'Illy staan. 
en sal vir ewig bly staan. 
o rna tige simboliek! 

A.K.V. 
Prof. F. E. J. Malherbe sal ears .. 

komende Dinsdagaand om 8 u 
'n le sing in die HoUandse aal 
hou oor "Die Kuns van Jan 
Toorop." Almal Welkom. 

nie vir jou voord el nie, jy i 
n kampv gter vir andere; 'n mar 
telaar vir jou m demens; en hoer 
adelran as die bereik die m ns 
heid nooit op aarde nie .• As jy 
n er e laan word, sprin weer op 
en laan weer m t j ou verrninkt 
v rswakte, hande: jy sal te ron 
de aan, maar die seg praal van 
een Luther is gebou op die neder 
laag van menige Huss. Dit is een 
van die naels van jou kruis, d t 
jy sal wanhoop of jy jou volk 'n 
tree nader geb ing het na die be 
loofde land; at jou offer sender 
erkentnis is. Maar waaragtig, a 
jy die man is wat tog volhard. 
is jy die sout van die aarde," 

Die afgelope Boerorkes-konser! 
was die honderd-en-tweede konsert 
waaraan . mnr. Barnie Lombard est 
sy pop de 1geneem • et. Dis 'n pre 
tasie Barnie! 

DIE EIKE KAFEE 
(Eienaar: van der Wes.) 

STUDEN'l~E ! 
Kom na die Eike vir val'S 

vrugte, sjokolade en tabak. 
01 s wuardeer u ondersteu 

niug 11 vel'S leer u van ons 
b ste d i nste. 

Die 
REKUEASIE SAI.lON'S 
Is hier om tot Di llS to wees 
Vir beide Mans en Dames 

Studente. 
Foon 317. 

Reg 001' die Poskantoor. 

MATIES 
ONT1l0U! 


