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Vandag wil ons ons leser we r v rwy na 'n artikel w t in on
uitgawe van 19 Junie 1.1. v.erskyn h t- Ond r di op rir: "Brit
Lib r li me as Oorsaak van Afrikanerv rdeeldh id: A.N.S. V
D rt en - Wa r
Staan JulIe?" het ons openlik 'n vraag g tel aan die ne vr n on m deAfrikaners op Stellenbosch wat ni saarnv
in di g 1 der van di A.N.S:
ni , m ar 1 gs van tyd tot tyd ne atiewe aanvalle teen on lood.
Ons het no ge n antwoord op die vraa ontv ng ni . D. rom herh 1
ons dit vandag. Geagt vriende wat m t on ver kil, on v ti jul
nd
we r op daardie artikel. Ons wit weet waar julle in begin el van on verskil,
en waar on dan v rke rd sou wee .
Ons het di af lop jaar eduri on begin 1 positief
wil in aansluiting by di huidi e W reldomwentelin ons volk organi
r
op die b sis v n die volksbewegingsgedagte n die Bo e-Calvini tie e b gins I van gesag n leierskep in ere her tel. On id
omtr nt di planmati
r gering van on
oerevolk taat h t on
1 by h rhalin
e t 1A on daarop net die ntwoord 1 ry d t on 711 "diktatuur" b 00
n
dat die Boerestaat "d mokraties" was (wnt die woord ookal 111
bet ken),
dan ions
nie tevrede nie. On
an in hi rdie daadsw n re tyd ni no
m t woorde sp el ni . Ons be kou sulk.e antwoorde a misplaa
en futiel
en 'n Afrik ner in hi rdi tyd onwaardi .
On wil 'n sla
raw
et wat jullc planne vir di to koms i
n
waar julIe dan in begin. 01 so van ons vel' kil dat julle ni meer a m rn t
ons teen di Britse Liberali m veg nie.
Ons
1 vir die doel graag te eniger tyd 'n kolom of wat in on
aan julle af taan. MAAR ONS WAG OP JUL ANTWOORD!
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Die Arf'ikaanse Sportunie en
StelIellbo~ch se Konsiliasiepofitiek
Op 8 Mei het die eerste atletiekbyeenkoms van die Afrikaanse Sportunie op Bloemfontein plaasgevind.
Stellenbosch was by hierdie byeenkoms nie verteenwoordig nie. Na
verneem word het die uitnodiging
om dee! te neem ons atletiekklub te
laat bereik.
Nietemin vestig hierdie feit opnuut
die aandag op ons Universiteit se
skynbaar onsimpatieke houding teenoor die vorming van 'n Afrikaanse
Sportunie.
Die idee van 'n Afr ikaner-Sportunie het gegroei uit die gedagte van
ons huidige volksbeweging, waarin
die Afrikanervolk met die terugkeer
tot die ware volkabegrip aIle aspekte van sy nasionale bestaan saamsnoer in 'n magtige volksfront. Hiermee kom alle gedagte aan komprornie
en konsilia iepoliti k tot 'n einde en
neem ons volk doeIbewus die taak
op wat aan hom in sy land deur
Hoer Hand toevertrou is. Ook op
die sportveld, tot dusver by uitstek
die plek waar die Afrikaner hom
tecnoor volksvreemde elemente en
idees gekompromitteer het. Ons is
almal b kend met die onafrikaanse
Irrtervaraity-tradisie wat Stellenbosch
vir hom in die afgelope [are opgebou
het met sy jazz-Iiedjies en Matie"spirit."
Ook het die stigting van die Afrikaanse Sportunie 'n praktiese noodsaaklikheid geword toe Stellenbosch
verlede jaar n3. lang oorweging met
Wits gebreek het en sy gewig saam:
met die ander Afrikanersentrums
ingegooi het in 'n positief-Afrikaanse
stryd teen die utheemse negrofilistiese liberalisme.
En vandag r Staan Stel1enbosch
nog op die standpunt wat ·hy verlede [aar ingeneem het? Staan hy
by die positief-Afrikaanse b leid
of krabbel hy terug na die liberalistiese konsiliasiepolitek wat 'n
ewige toestand van set en teenset
tussen Engelsman en Afrikaner
beteken en nooit die verwesenliking van Afrikanerideale kan
bring nie?
lIierdie vraag ontstaan dadelik as
m ns let op wat die fgelope halfjaar en meer die toestand van sake
hier is.
In die eerste pJaas: Stellenbo ch
het tot op die huidige d
ni in die
minst I at blyk dat hy die ati ting
van 'n Afrikaan e Sportullie goed esind is rrie, Ons Univ rsiteit se hou ..
din i een van volkome apatie teenoor die saak.
Die gedagte van so 'n Sportunie
beteken nie noodwendig dat ons nie
langer met Engelse unies en klubs
gaan saamwerk nie, Dit beteken eenvoudiz dat ons - vera! waar dit
saamval met die vorming van 'n Afrikanerblok teenoor die Brits-joodsliberalisties universitcite - met 'n
suiwer Afrikaanse skepping 'n le mte
aanvul en die kompromie-g es van
die tipiese " port loafer" vaarwel see
Maar Stellenbosch vo 1 blykbaar
nie 80 nie, Hy h t nog nie met 'n
nkele woorc.1 sy steun toe esc aan
hierdie Sportuni nie. Sy Studenterand het die verantwoordelikh id ontduik om in hi rdie saak I iding te
ge om dit in begins 1 gocd te keur,
Sy sportklubs h t hulle t "'n die idee
uit espreek: daar is dan t ve I prakti se moeilikhede (hlykbaar gaan
port vir hulle hier b6 alles)
.
en (hierrnee is die geheim verklap)
so 'n Sportunie sou ontstaan ten
koste van die Dalrymple- en Hadl yskildbyeenkomste!
In die tweede plek het Stell en bosch
d ur middel van sy Studenteraad
be luit om w e r met Wit
n

pr

INDIE.

"De Wacrcldgesohiedenis is 'e
Waereldgeri cbt,
Vtr elding, de wet der Historie."
- Ten Kate.
RUSLAND
Dit is nog altyd aan die suidelike
deel van die Russiese front waar
op die oomblik die grootste slae
gelewer word. Die Duitsers maak
daarop aanspraak dat hul reeds die
stad V oroshilovsk beset het. Indien
dit waar is, dan beteken dit dat die
Spilmagte byna 200 my! suid-ooswaarts van Rostof gevorder het. Die
voortmars sou dus verbasend snel
geskied en is nie sonder groot gevare
vir die Russe nie. In die Don-boog
bied die Russe nog hardnekkige weerstand maar die moontlikheid is nie
uitgeslote nie dat 'n Duitse flankbeweging uit die gebied tussen die

Deur Prof.
Don en die Sal in noord-oostelike
rigting hierdie weerstand en Stalingrad self in die gedrang kan bring.
Vir die Geallieerdes bestaan die groot
gevaar nog altyd dat Rusiand kan
ophou om 'n ernstige militere faktor
teen die Spilmagte te wees. 'n Tweede
front teen Duitsland, iets waarop die
Russe en sekere kringe in Amerika
en Brittanje so sterk aandring, word
dus by die dag gebiedend noodsaakliker. As die Britse nuusdiens cgter
melding maak van vyf-en-twintig
Duitse divisies, d.w.s. ongeveer 'n
halfmiljoen man in Frankryk, dan
lyk dit onwaarskynlik dat ons binnekort van 'n grootskaalse BritsAmerikaanse landing in Wes-Europa
sal hoor.
ANDER OORLOGSFRONTE
In die Verre Ooste het daar, na
die geweldige Japanese verowerings
ten koste van Brittanje, Holland en
Amerika, nie vee! nuuts voorgeval
nie. Die stryd tussen TsjoenkingChina en Japan duur voort sonder
dat beslissende slae gelewer word. 'n
Mens verneem wel van luggevegte
en Iugbombardemente oor en weer,
maar 'n algemene Brits-Amerikaanse
offensief teen Japan Iaat nog steeds
op hom wag. Japanse bedrywigheid
op N u-Guinee, veral in die rigting
van die Britse steunpunt Port Moresby; skyn .elfs aan te dui dat die
inisiatief nog nie in die hand van
die Geallieerdes oorgegaan het nie.
Ook in Noord-Afrika heel'S daar
op die oomblik betreklike stilte. Na
hulle groot suksessc in Junie 1.1. het
di Spilmagte se voortmars by EI
Alamein, gevaarlik naby Alexandrie,
tot stilstand gekom. Die veertig my!
konf r eer, Stell nbo ch het we r g ehyt
an die konaifiasie-aas.

Hierdie is voorwaar 'n treurige
toestand van sake. Aan die een kant
weier St llenbosch om sy steun toe
te e aan die positief-Afrikaanse belcid soos dit ook in die gedagte van
de Sportun e uiting vind; ters lfdertyd gryp hy weer terug na die vyand
No. 1 van die Afrikanervolk: die
idee van versoening met die Engelse,
die konsiliasiepolitiek wat net op nasionale frustrasie uitloop.
Daar kan by niemand enige twyfel
wees waar die A.N.S. ook op Stellenbosch in hierdie saak staan nie.
Die A.N.S. het Ianl al hierdie kompro ..
mie-gee
n konslliasiepolitiek vergeet en kan nie met die gedagte van
v rsoening as uitgangspunt sy ersgeboortereg prysgee nie.
Ons staan dus heelhartig by die
Afrikaner-Sportunie.
Ons eis dat
Stellenbosch die posisie weer in oenskou neem. As ons Alma Mater in
sy huidi e jammerlike en onverstaanbare houding volhard, dan het hy
finaal afstand gedoen van sy ro mryke tradisie as Volksuniversiteit.

bo

front tussen die see en die onbegaanbaar moerasige laagte van Qattara i
vir die verdedigende Britte 'n belangrike militer e bate. Die. Geallieerdes
beskik ook nog oor die voordeel
van nabygelee basisse aan die vrugbare Nyl-vallei terwyl die Spilmagte
met verafgelee steunpunte en lang
verbindingslyne 001' woestyngebied
moet klaar kom. Geen van beide
strydmagte het tot dusver daarin
geslaag om die ander uit sy stellings
by El Alamein te verdryf nie. Die
teenswoordige dooie punt in NoordAfrika sal waarskynlik sy end vind
wanneer die een of ander kant 'n
oorgewig aan swaar ooriogstuig en
vli gtuie in die slag kan stoot. En

I. A. W iid
in hierdie opsig is dit verstandig
om in gedagte te hou dat Geallieerd
oorlogstuig alleen langs lang en
moeilike omwee die Noord-Afrikaanse front kan bereik terwyl die Middellandse See nie 'n dergelike onge ..
rief vir die Spilmagte lewer nie.
INDIE
Terwyl daar op die oomblik in
die Verre- en Middel-Ooste betrek ..
like kalmte heers ,is dit geensins uitgeslote dat verhewigde oorlogsbedrywigheid enige tyd kan losbars nie.
Vandag is die aandag van die wereld
veral op Indie gevestig.
Hierdie
"skitterendste" juweel van die Britse
kroon"
staan
op die vooraand
van uiters gewigtige gebeur tenisseMahatma Gandhi, die grootste en
magtigste Indiese leier, het die ei
gestel dat die Britse heerskappy uit
Indie moet verdwyn. Gandhi wil van
'n c.1ominiale status vir Indie of van
Britse beloftes dat Indie na die ocrlog vry sal w s, niks meer hocr
nie. Op eersvolgende Vrydag (1
Augustus) vergader die bestuur van
die Kongresparty, die magtigste Indiese politieke organisasie wat daar
bestaan, om die besluit van die dag ..
bestuur dat Brittanje uit Indie moe
trap, te bekragtig.
Dit is dus duidelik dat die verhou
ding tussen Brittan [e en Indie 'n kritieke stadium bereis het. Na die mislukking van Crip s se sending, he!
vreedsame onde handelings plek ge'
maak vir drast esc Indiese eise en
gevaarlike Indiese dreigemente indieJ1
aan die eise nie voldon word nieDie toekoms van Indie staan vandas
op die speI. Daar is verskeie faktors
wat 'n beslissende invloed op hierdis
Indiese toekoms sal he. Een van die
belangrikste is sonder twyfel die mate
van eensgesindheid wat die IndicrS
aan die dag al Ie. In die verleds
was verdeeldheid nog altyd die ver'
naamste bron van Indiese swakheid'n Nuwe maar nietemin uiters belang
rike faktor is vandag Jap,an. Die
onmiddellike toekoms kan nie allee
vir Indie self nie, maar ook vir die
Empaaier, vir die magsverhoudingf
in die Verre Ooste en vir die hele
wereld van diepgaande en ver reiket"
de betekenis wees. Vera! Afrika wat
grens aan die Indiese Oseaan, Afri·
ka met sy groot Indiese bevolkinf
behoort die gebeurtenisse in Indi'
met die grootste belangstelling te
volg •
LUGTRANSPORT
In "Die Matie" van 31 Julie jS
gewys op die duikbootbedreiging ert
die ernstige posisie van die lewenS'
belangrike Brits-Amerikaanse skeeP'
vaart. Die erns van die posisie word
weI deeglik in Geallicerde kringe toe'
gegee. Vandaar dan ook dat 'n plat'
aan die Amerikaanse Senaat voorge1e
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Uit ongre krin e

DL. T. N. Hanekom.

Bchalwe mnr. W. A. Joubert, on
taksleier, en mnr. D. G. Fr nz en,
redakteur van .,Wapen ou," wnt
albei op die Hoofbe tuur van die
A.N .S. dien, was St llenbo ch op
die jongste kongres verteenwoordi
deur mnre. W. R. Laub ell r. S. P.
Botha, P. A. Theron en mej. Elise
Diirr.
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" .... ons is mos
13: 18).

broers."

(Gen.

Hier het ons 'n voorbeeld
eldsaam gelukkige vertaling
Afrikaanse BybeI. Dit blyk
ons dit verg lyk met ander
lin evan hierdie vers. Ons
paar voorbeelde.

van 'n
in ons
sodra
vertagee 'n

"For we be brethern"
(Revised
Version).
"Fratres enim sumus" (Vulgata).
"Denn wir sind Gebrudcr (Luther).
"Want wy zyn mannen breeders"
(Stat nvertaling).
"Ons is mos broers" (Afrikaans).
Sondcr om onvriendelik te wees
mag ons se, dat ons Bybelvertalers
b ter geslaag het as enig ander vertaling aan ons bekend, danksy daardie onve taalbare woordjie "mos," 'n
eie-rykdom van ons AJrikaanse taal.
"Ons is mos broers."
Hierdie
woorde is deur die Godsman Abrabam uitgespreek in die uur van skeiding tussen hom en Lot, sy broer.
Daar het moeilikheid ontstaan tussen
die skaapwagters van die twec broers.
Skaapwagters is mense wat rnaklik
twis, al i dit 001' veld wat no
nooit aan hulle behoort het nie, n
oor skape wat nooit hulle s'n sal
wees ni. Maar broers, bloedbro rs
uit dicselfde huis en geestelike bro r
van diesel£de geloof, moet waak
teen die gevaar van broedertwis. Dit
is treurig as die twis tussen skaapwagters ook brocderbande moet verbreek. bro derhuise moet verdeel en
bloedverwante moet verwyder.
As, skaapwagters die re toegestaan
Word om strydvrae aan die orde te
stet en so twisappels tussen bro rs
in te werp, dan is dit moelik, nee
enmcontltk, vir. broers om aam te
werk en saarn te lewe. Dan het ons
~ie tr uri e skouspel dat verd ld-

MUSIEK - VERENIGING
Lesing

001"

To caniui

Volgende
Woensdagaand
(12
Aug.) om 8 uur sal mnr. G. F. Stegmann 'n lesing in die Konservatorium-saal hou 001' die ond rwerp:
"Die Dirigent: Arturo Toscanini."
Die lesing sal met plate van Toscanini, "die grootste lewende musikus," eillustreer word.
heid onder skaapwagters, 'n skeiding
tussen broers afdwing of and rs 'n
broedertwis onvermydelik maak. So
ver was dit reeds m t Abraham en
Lot!
Dis toe dat Ahraharn begin praat
het om te herinner aan die heilige
band wat vir hulle bind. Hy was
nie bang vir die sk iding wat nou
onv rmydelik geword bet nie, Die
sk iding was miskien noodsaaklik.
Agter die sluiers van die Ewigheid
werk die onsi bare II nd, di Groot
G heimcnis, wat die lotgevall van
di menslil e lewe b heers. Dit i die
hand van God, w t vir lk mens sy
eie we aanwys, Ook broers mo ,t
Orntyds skei .Ook Abraham het dit
g. We t. Hy wa dus nie bang v~r
dIe skeiding nie, maar wel vir die
twist wat so dikwels daaraan voor ..
f aan, of daarmee gepaard gaan.
By Was b ng vir die haat, die broed rha t wat so maklik lei tot broedertwis. Ook h t hy van sy vader
gehoor van 'n broedermoord. Dit
het 001 in di veld gebeur, tus en
bro 1'5 van dies lfde huis. Di bloedkol is vanda verble It op die veld,
maar wie 'n oor het 1 an vandag nog
hoor hoe die veld daaroor sug. Di
blOed van Abel roep tot die hem 1.
~n Abraham h tore wat lean hoor.
.l!..n Abraham 1 et in
meenskap m t
dle hemel. En die blocdkol van versPilde broederbloed is w 1 verbleek
op die v Id, maar die mart drool'

ook
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'n H elparty
kongres opg m
Roux, Chappi s
Engela en van

:II

Alfred lommaert,

Onder Onsies

(~OOI

I 1'1 straat,
~ 'f ~LLB

nonur 'l'E

III

Docto'randus D. G. Franz n was
die enigste preker vall eli
uide
wat by die kongres op etr e het, Hy
het 'n uitstek nde r Ieraat
1 wer
oor "Volksbewegings van die Buiteland.'
•
Die Saterdagaand na die openm
van die kongr s i alle be 0 ker en
afgevaardigde deur die Buitemuurtak van Pr toria in hul goedingerigtc klub ontha 1. 'n Aant 1 rolprent wat deur hu!le A.!'1'S, filmburo ene.em is. 0. • noel
opname
van die A.N.J.-kongre wat verlede
jaar by die 00 van Mooirivi r ehou i ,i
vertoon-

'" *

Di

Die eerst k nni making van die
mete
kongres angers met 'n verdonk ring het Din da aand pl a gevind, toe di ; rd?n~erin st k .11
ge ee i tydens n Ittin
v n die
kongr s. Vir 'n hel rukld
mo
die verrigtin
toe in di duisterni
eskied.

* * ""

SOllOP" se Huisfond -funk ie vind
bi~t1elwrt plaas. Hou a b. die k nnlsgewing dop.
is nie vergeet in di heme1. En die
bloedkol van verspilde broederblo d
is wel verbleek op die veld, maar di
smart daaroor is ni v r eet in di
hemel. Ook nie in die hart van
Abraham nie. By ken ni net sy
geskiedenis nie. Hy deurle £ die ~eskiedeni van sy vader • hulle m1Sdade, hulle twis n tw dr .' hu~le
bro dermoord.
En hi r b In dieelfde ding nou we r in y ie lew
w rk. Dit i tyd om b ng te word.
En dit word tyd om te pra tl
.
En Abraham h t
epra t, r guit
en koninklik: "On i mo bro r I"
Hy het gter nie gepr t omd t hy
bang was ni , maar omd t ?y
10
loof wat Iller praat
h e t . Dit is die
.
1
en die liefde w t weier om
n.r
te swygl Want Abraham moet . urwer staan voo God. Iy mo t deur
die geloof lewe. So all en 1 on hy
van diens weco a di gevrees de
volge van die skeidin hut.Ie I .t geld.
En, soos gevrees, het dit bai gou
gekom. Gou r a wat. Lot
ehoop
h t. Hy het hom verbmd l.n t ~ rkeerd geselskap. En toe. dle h 1(1~ne met wi hy hom verbmd n WI
se beskerming hy e oek het, m t
v rwo ting bedr i word, i hy'
m
me hulle we g vo r, 'n 1 \, I, 'n
bann ling uit di lund, di 1 nd V' n
y eie keus I Dit 'IN s die uur vir
Abrahr m. Hy h t y eie woord outhou, en sy broer ni ver ,,,,et ni .
Da rom h t hy ing spring in
st yd n sy bro r gered I· "On
mos broer ."
Ook weer later, to die vl rnm
van die heme1 dr i end aldaai op
Sod om n Gemorra, hoor on Abraham praat. Hi rdi k r
t r ni
met sy broer ni. Ook ni m t sy
bro r se vyand ni , m ar In t sy God.
Maar sy taal i no die elfde, A
hy daar pl it by God hoor ons no
dieselfde diepgrond van sy hart, wat
klae by God; "ons is mos broers."
En "God het aan Abraham gedink
en Lot uitgelei (Gen. 19: 28). En
God het gese, om Abraham e ontwil:
hulle is mos broers."
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WinI 1 vir billil e
spo di e b dienin .

Pro Rcclesia-Drnkkery,

Dinsdagmiddag i die 1 ongre aner op'n uitstappie
neem n die
Voortr kkermonum nt en die hui
van Presid nt Kru cr. Hierna i 'n
ran op sy graf el.
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"no
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Made
by die
rk, o.a. mnr . A. S.
Lornbar d, P penfus,
0lst.

* *
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Mej. L lie M Ian, oud ond r-Primaria v n Monic het di 1 ng .. nnw k by h ar su t r mej. Suz nne
M lan, in Monic.
kui 1.
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C411L MARl'

om

8.30

"ON Tf'EBER

"Waar Spr nk: eindig, begin
Musiek"-E.
T. A. Hoffmann.
Ween di uitvoering van 'I'chaikovs y se Sesd
Sirnfoni verlede
Sondag, h t on di Schubert pror m na hierdi week v rskuif. Die
program i dus: _
(1) .,Entriacte No.2"
uit .n».
somunde" (Furtwangler dirigeer),
(2) 3 lied re: "Die
Erlkbnig;"
,.Die Post" en .Die Doppelgnnger"
(Schwanenges ng No. 13, woorde
deur H ine).
(3) .,Trio in B mol vir klavier,
viool en tjello.
Volgende w ek salons
'n gesam ntlik
pro ram van Weber en
Li zt hou. Hierdie we k dus iets
oor W ber:
Weber i in 1786 te Lubeck ebore
(hy was 'n neef van di twee Weber
dam s: een, met wi
Mozart
etroud i ,di
ander ,vir wie hy die
uri
vall die Konin in van die Nag
eskryf het). Sy v d r w s 'n rondande akt ur-mu iku,
en h t sy
un eer ond r H ydn se broer,
Micha 1 (orr lis te Salzbur),
en
later ond r VogI r te Wene laat
tude r. Vanaf sy elfde jaar, to
by e fugas gepubli eer het, komponeer hy ger eld. (Op 12 jarige
le ftyd skryf hy 'n onsukse volle
opera oor "Die Kra van Liefd en
Wyn"!).
y vol end twe opera
(to hy 13 n 15 . ar wa ) i opgevo r n het ansi nlike op praak
v rwek. Die uitvoering van y Ii t
werk en populere liedere (met sy
i b eleiding op die kit ar) het
hom t ve I populariteit g
enk, en
hy het hom t v el t buite e aan.
L t r wor hy op ra-dirig nt te
Bre lau w ar hy in die moeilikh id
kom oor sy herrangs .. ikking van die
orke (na die huidi e metode) en
TOll

ert dour

MlW.

Hugo,

M v. Gl dy
nd, 30 Aug.,
on rt in ie
in m d werkin met dr. C. G. S. de
Villier en mej. Joan van Niekerk
hou. Die uitvoering
al pla a vind
on er die
e mentlike be k rmin
v n Polumnia (Kw ekskool) en die
Mu iek-ver ni ing, Almal i hartlik w lkom.

IStoa v.

Calvyn

eoetz nhur

4.,30 11.111.

Om 4.30 vanmiddag (Vrydag) sal
'n voetbalspan, g kies uit di 4de- en
Sde-jaar stud nte van die r gsfakulteit, t en 'n span wat die kweekskool
vertecnwoordig, optree.
Aang sien dit nie toegelaat word
om oor " hips of shipping" te raas
nie kan daar geen voor. pelling oor
di uitsla van die wedstryd gewaag
word nie. Met manne soos Huppel
Steyn, p.p. van der Riet en Mike
Prins in die voorhoede sal die wedstryd enige tyd vinnige wendings kan
ne m.
Uit onoffisiele kringe word verneem dat mnr. Tappies Moller, kaptein van die tokkelokke, nog organis er om 'n kworum vir sy span te
kry, Indien spelers bevrees is dat
hulle wind nie sal hou nie kan hulle
V rydagmiddag 'n bietjie vroeer opkom om te draf.
Die be legtin van die wedstryd is
in die bekwame hande van mnr.
Whitey van der W sthuizen. Enige
be lissing van die skeidsregter kan
d ur di kweekskool na die plaaslike
A.D. (Mortie) geapp leer word indien
die reg student ge n geweten besware opp r ni. Die person wat nie
s If di wedstryd kan bywoon nie
mo t maar die "Onder Onsies" dophou!I!?
Uit v rtroubare bronne word verneern dat mnr. Piet van Niekerk
Saterda
by die C.S.V.-basaar sy
eln rpligte so geniet het, dat hy
eintlik jammer i dat sy status op
Stellenbo ch hom verhinder daarvan om sy dienste vir Suikerbossie
aan t bied.

'" * *

Mnr. Hubert du Plessis het verlede Donderdagaand 'n besond r geslaa d lesing-uitvoering oor Chopin
in die Konservatorium-saal
ehou.
Sy mee terli e spel en skitterende
vertolking van Copin se "Prelude "
het sy ehoor buit gewoon geboei.
Duitse opera (vry van
invloede) en is uiters
V ral ook in die orkestra ie wr s dit iets nuuts- Na die
er te uitvoering van "Euryanthe"
t
W ne, ontmoet hy Beethoven
(g.e I ed in 'n slordige kamerjas)
wat hom to skree: ,,0, daar i jy,
my seun. Jy is 'n duiwel van 'n
I eret.
God
een j ou I" (W bel'
het
r ni van Be thou n veel
gedink nie, maar was later 'n uittaande v rtolker van sy klaviersonatas). Na die opvoerin van sy
opera, "Oberon," te Covent Gard n
(vir wie dit eskryf wa • is W ber
in Lond n oorlede in 1826. Sy toflike oorskot is egter 18 jaar later na
Dresden v rwyder. Op
y graf
taan: uRier Ie en wat dit eerlik
b do 1 het m t musi k en tcenoor
m n

."

Weber, wat ook 'n buit n ewon
pi ani en dirigent was, is die ware
sti t r van die Duit e
omantiese
kool n y roman tie e gevcel vind
ui ting ni alle n in y operas ni.e,
maar ook in y bai in trum ntale
werke.
G. F. S.
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Di Maties het verlede Saterdagmiddag, na die mooi voorbeeld van on
dames, die Ikeys vir die eerste keer
sedert 1940, in een van die aanskoulikste en spann dste wedstryde van
die
isoen 5 - 4 geklop.
Die manne, veral Lieb, het heelwat inspirasie van die sylyn gekry,
na Hein sy inspirasie die mare in
die Kaap g kry het. Ons span het
dadelik gewys wat hul wou do n en
na 'n paar vinnige voorlyn bewegings
kon Hein Loubser di bal in die net
sit. Eindelik kon die Ikeys ook hul
antwoord by Oppie verby stuur, 1-1Ons manne moes egter weer die voortou neem, en nogmaais het Hein di
bal in die net geplaas, 2-1. Kort
voor rustyd het Slome weer vir die
Ikeys geantwoord (2-2).
Na rustyd moes U.K. met 10 man
klaarkom aangesien een van hul voorspelers 'n spier verrek h t. Nogtans
het hul sterk aangeval, maar ken
ons stoere verdediging nie weer fIou
nie. Doele het nou vinniger gekom
en Labuschagn
en Strasheim h t
die telling na 4-2 en U.K. het ·C
telling na 4-3 opgeskuif. Hierna hel
George Murray, wat die beste spe
ler op die veld was, seergekry 11
moes agter gaan speel terwyl Jac~
Uys sy pI k as losskakel moes vul
Hoewel Gorge hom nog goed van
sy taak gekwyt het, was ons verdedi'
ging nou effens verswak. Nadat on
nog 'n doel gemaak het, 5-3 kon
U.K. weer deurkom, 5-4. Dit w
ook die eindtelling, en oudspelet
soos proff. Edgar en Kirsten en ooJJl
Jannie Moolm n
n Frans Smu
S dert die b soek aan klubs in is hierna bespeur met hulle kopP
Pretoria, Joha~nesburg en Bloem- bymekaar.
fontein heers daar weer ge.esdrif in
bokkiekringe. Geen wonder dan dat
DIE OORLOG
Ikey verlede Saterdag huis-toe g stuur is met 'n neerlaag, iets wat
Vervolg van bls. 2 kol. 4.
jare laas gebeur het lOok
die ander drie spanne het baie goed geis. om .'n vloot van reuse transpor
vaar.
vliegtuie te bou aangesien .Jugtran
port die enigste moontlike kans 0
Eerskomende Saterdag speel Mabied om die oorlog te wen."
ties op Nuwelande teen Westelike
Provinsie wat tans bo aan die punDie huidi e beklemtoning van Jug
telys i.
By die eerste ontmoeting
tran port in die pers en oor d
vroeer hierdie seisoen het U.S. baie radio van
r ittanje en Amerika '
swak gevaar. Na belangrike ver- genoegsame bewys van die doeltrs
kuiwings in die span en die aan- fendheid van d' e duikboot. Die rran
sluiting van 'n ou staatmaker soos portvliegtuig het weliswaar voordel
Greta Bremer het ons aIle rede om Dit is natuurlik baie vinnig en kan
we reens optimisties te wees oor dae verrig wat die vragskip slegs
die komende w.edstryd.
weke kan doen.
Gedeeltelike 01
skak ling van di tydsfaktor is b I
Langs hierdie weg sou ons bai
be~angri~.. Ook is die transportvli
graag dankie se aan die I de van
tuig veiliger teen vyandelike a ~
di Man Hokki klub wat so ywerig
valle as die 1t'agskip. Aan die and
was in die onthaal van die besoekenkant is daar ook ernstige nad Ie.
de Pretoria dames. Manne soos Oppies Opperman en Jack Uys het glo vrag wat 'n transportvliegtuig k
reeds al telegrafi se bedanki s ge- vervo:~ i minimaal in vergelyki
had vanuit Pretoria. Hulle word met dIe van 'n vragskip n in bier
materiaaloorio is dit 'n baie ern tl
dus ni in esluit in hierdie erkenning
nadeel.
Ook i die vIi gtuig b
nie I
meer onderworpe aan die nukke V
Aan die ander studente wat karre
weer en klimaat as die vrag kl
tot ons beskikking gestel het of
klasse ebunk het om mee te do.en Voorts is lugtransport b ie duur
aan ons uits tappies, asook vir die vergelyking met seetransport. LU
transport kan dus op sy beste
getroue
onderst uning
van
ons
leen aanvull nd maar nooit plaa 'lie
S.V.R. baie dankiel Alles h t byvangend vir seetransport wees i
gedra am t
kep wat die Tukkies
g.enoem het "Mati -paradys."

Dames-Hokkieklub
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Met di hervatting van die Univ rsiteitsbedrywighede, het ook die
K.S.B. weer bymekaar gekom. VerI de Saterdag is die eerste oefening
in die buitelug, n weI naa die pawiljoen, gehou.
Di
oefening het
bestaan uit 'n bas 010 met orkesbegeleiding. Personc, wat op daardie
Saterdagm8re op die Coetzenburgterrein was, is dan ook opgeskrik
deur die kia nde tone van die bas,
wat een van die voetbalgeesdriftiges die vermoede laat uitspreek h t,
dat daar 'n dodemars geoefen word.
Die basspeler het beken dat sy instrument gedurende die vakansie die
beest op die plaas laat duinkerk
het, wat duidelik aantoon dat di
Afrikanerbees nie kunsgevoel
bet
nie.
Helaas is die orkes nie geheel voltallig nie, aangesien twee van die
lede: Annette Brink en Hein Slabbert
om gesondheidsredes verhinder is om
aan die oefenings deel te neem.
Daar IS nog 'n lseste kans vir
persone wat wil deelneem aan die
toer wat die K.S.B. san die tend van
die jaar onderneem om san te sluit
by die Orkes. HuIIe kan hul. eerskomende Saterdag (8 Augustus) om
9 uur in die oggend by die Ateljee
(in die Paviljoen op Coetzenburg)
kom esnmeld.
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