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Ca/vinistiese Ver. Staan M t A.N.S. 
in Stryd teen Liberalisme 

GrondsJag Vir Nouer Samewerking 

1. Ons . me m kaplike grond 
slag vir samewei king 

Hi rdi voorstelling is beslis on- 
hus. 

Die A.N.S. i 'n lfstandi e. onaf 
h nklike bewegin met sy eie identi- 

VcrvoJg op hIs. 3 kol. 1. 

APTEKERS 

./ 

~ 
,J 

JO RNING EN SHUN 
(El,,, ) 81'h. 

Hoek Bird- en Pleinstra t, 
STELLEN OSaR. 

On hied u deskundige bedie .. 
ning en betroubare medi yne 
aan, Deskundige Fotografiese 

Handelaars . 

Maak ge brufk van on 
Vlu 'ge otografiese 

Posdiens. 

N 

Onthou-c- 
(' I ho · . 

og ••.. 
Die A.N.S. 

die Or 'ani s Afrilmnurvolk t n 
die lib ralisme. Sy ri 1in' n 'Y 
ko rs is duidelil. 

By herhalinrr het ons 11' e s 
on mede Afrikanerstud nte wat 
nio aam met ons in die A.N.S. 
hierdie strvd voer nie uitgenooi 
om bulle standnunt t at 1. s 
hulle met ons is, waarom stry 
hull ni saam met ons nie. A 
hulle teen 0 is, op watt r b 
g'ins Is verskil hull van ons? 

Tot dusve is die eni at ant 
woord wat ons no v n hull ont 
van' h t 'n ver larin« in eli 
pers wat die stlp,ting' va 'n nnw 
b weging. in ~i vooruitsig st 1. 
Ons 19 ni ge~lnter sseerd 111 die 
venneni vuldiging vr n v rbrol 
kelende afstigtin S nie. Ons is 
wel '-intere. se rd in be in 1.. 
ons vra nogmaals: Op watter 

b ginsels verskil ons vriend van 
on ? 

AAN DIE SPO£, TSMAN 
Al die voorste Stad- en Platteland.speler gebrui 

'n De Wet's espande Raket. Dit aal u volkome bevre 
diging verskaf. 

p OBEER DIT 
Ons Nuw Voorra d vir hierdie Seiso n is nou op 

hande. Kom besigtig ons v mater. 

C;ERHOH)EHS DE W ~T (EI i:~S.) PUR. 
B • 21. Foo \ 20. 

Konsiliasie- ongre 
Af tel 

• 
J {O( 1fT W A nrrmH 

van 
GI~SON()nl~Jl> 

• 
J~igt Ute~ , M Jkdl'unk 
(wart 1 n koud), Koffw, 

'rOO en Lekkers. 
)nd{ r I erso nlil · t()esig van 

00 M IIU G o. 

om 
Af i .. 

• 1 
n 
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Di~ Plaza 
Foon 0013. 

• Kom. kyk ?La 
ROB g H 'I' ']1 A Y J J () H 

en 
I; A N A 'I' G P N E I{ 

in 

"JOHNNY EAGER " 
"n Liefde:·;t'cr/w(ll wa! tmdcrs is. 
Vrydag 28 en Saterdag' 29 Aug'. 
Kisuler« one/a t usaal] :iu(lI 'ilion] 

nic tocqetaa! ni«. 

STE 'Ir L \'1 ,n]~. VI.}~ 1:1.', 
(mUE!. '. 

Aile nd r soorte 
IN 1'Rlj~1 .NT.F.. IV. lEI AJ4E 

NODIGHEDI\o, nn AJ)J.OORTOE- 
G}~UnUKT 

nil. 

(Foon 94.) 

Wyn, Brandewyn en. Bier 
altyd 'besklkbaar. 

Onthou groot voorrade koel 
dranke altyd op hande. 
.B. - Bel Koos Tredouw 

vir u volgende Partytjie. 

Dames di u plig om u hare 
by di 

DAME HAR VERSORGING .. 
S LON 

te 1 t versor . 
U voorkom is. hoof ask. 

U onder keiding by ons ver e- 
er die vorderin van die 

Afrika nse ondernemin s ee 
en ver org werk vir die Afri 

kaner dogter. 
Ons pryse j nt u smaak. 
Dagbr, .Dame .. 
ar(~Ver OJ' ing aloll 
Lan mark raat 141, 

I AAPSTAD. 
(Grondvloer). 
Sk k 1 2-5662. 

1'0 bn 2 n. 

R. W. van Rijn, 
nun. lAlu,n. 

\'yfde Ve .. I flln 

Groot t bOUt 

APSTAD. 

r 
I 

o 

IlIE MATIE 
Hoofreda teur: A.N.S.-T ksleier. 
Korr.espondensie: Die Besi heids 

b tuurder, Dagbreek, Stellen 
bo cb, 

Deel II. 28 AUG, 1942. No. 22. 

On Aanvaur 
Verantwoordel ikheid 

As ons 'n oomblik stilstaan om 
op hierdio t. ,(_1:;11 ip die posisie vall 
die A f'rikauer in sy cio Land 10 
hotr g', dan is oris dankbaar om 
1 ekens vall aanmerldike verhct (' 
I'ing dam-in to bespeur. 
)lat dip A f'rikan 'I' llOp,' 'HsgP 

Hem Hit 1 USS.11 dip Britse im pcria 
lisme ('11 intr-rnasionalc knpitali» 
me i!-' ongel ukkig tydelik nog waar. 
Bn in hierdio opsig' het dip posi 
[{ie van die Afrikanc« dan ook 
gcensills verheter nie. 

.Mmu· dut dic A uikanerdom ]w 
:-.'ip; is om sy vcrsk '111'<1(1 cenheid 
to horwin, dit is (loddank ook waar. 
r~n in hierdie opsig' hot die \I'ri 
kunr-i: nil' al I('PH S~ posisie verhet '1' 
nie, llUUU' hom in ')I verstcrkte 
HIm ns i ngt:'gT(} W(', 

Die so diep betrourdo verdeeld 
heid onder die A l'rikaners is bo 
wCI'kst('llig deurdat sommige A r, 
i-ikancrlcierx hulle nie kon los 
sl our van dip wheldYl'ermd(> Brit 
Sl' tradisio Hi • on \ H~ grglo 1w1. (: Jl 
vandag HOg glo dat die hr-il YHIl 
Iio volk gele(' is in die libcralistiese 

H(' part ~ politi -k ou die PH rlomon ta 
l'iH1W' . 

'I'oon hiordit rigting hot under 
leiers beswaar !l'('maal' en intuitier 
het 'n eroot dccl \ au dip volk 
suam mot hull, gevoel, Hierdie 
A rriknners hot hulle uangesluit 
h) dir Bo Hl'l'igtillg' VUIl VOOl' die 
algehele 1~~llgeb~ oorhcer. .inu na 
1902. Ool bot bulle aanknoping 
gevind hy die Hcrvorming vall die 
'I'wintiaste Eeu, wat di« ruiversele 
opstund van dip nasiouale Yo11\:<' 
is teon internusiouale kapilul ism« 
en \ «rrotto parlc montarisme. r i ier 
die llWIlS(' waaronder ook Dio 
Matif, i:-; 001'1 uia claarvau dat 
die reddin» \ an ons volk alloen 
bow 'rk, 1 (·uil.!. kau word deur mid 
del VB II :sol idt-I'(_I volksorgau i!'olH. 'i(' 
en g"P:;;U( '!.;l·(,O·el'lJIO', 

Die pm-typoliticko l'lg1ing i!-l 'II 
produk VBIl dip 19(' eeu, Aq on' 
die politick:- st re ve vall dam-die 
e eu 1110('1 opsom ) 'il I ons di1 1 em 
dor-n met dip woordo : On ~ (is U1Ui 

ruttc, Ho 1 r~' OJIS dun die str-m- 
1'('0', die I'l'u" vuu prntes, rogte VHn 
dip indiwi Ill. I'('oil' van 1l'('W's1 ill 
<it 1)(') 1.IWP, dip l'po' van dio volk 
om te 1('l'cll'1lI, (·ll." .dio l'lg vm 
dh polit i h· p:u't,\' om te rqJ:('l'I', 
Pit' '1lolks(J)'fjunisas'ic-ri{!fi'llfj stntn: 

in die tcttc» va» die :)Oe t eu. Die 
poliiicl«: «lr: IN ra» ons ee« /.'({'11 
(JUS op:.:;nm me l die krcet ['(tit die 
oolken '2.'(UI die 1N.~r(Jld: ()n~ nan 
'll(W" .1.'CiYlU t II!{)uI'c/cZilr.h tid! ,\ral 
lwl p IlHliwidnelt' l'q!,1 sondpl' HO 
t;inl(\ \{ puntw )()rde1iklll'ld! nit lil't 
001" rlf, polk van 8uid .\il'iku ill 
gesicn. M(' l' (')I IlW l' trek (li(.1 
v(Jlk hom SHaH ]11 I'V (Ii£' 0'1'001 

VCl'all1 "'OOl'drl i Iw m aik01'g'au iSCl"li( , 
<Ii, Voll,'htw{,o'in . 

[.1n jllif hi I'lip Hnmrtl'C'1 kill " 
y,.t fltl'Nl1'I Oll1\'HfiI'r~1 Il' word, W 
tell gl'ondfoilap; \ nil di' V()l'I)('tpl'inn' 
\\ Ht t(>u opsiot \ V til OIlH volk· 
tOl\<.;1und jnu('h'l'(' III t. N(w i:-. Iil 
h('lll A fl'il mWl'voik nit· 0(111 nl(I, 
~o~ il-. <Ihar hnie o'()(>i(' A f'l'ikalH I'S 
huitl' dip I'P}Hlhlih 1n8<' volkH1JP 
w(,o'lll'l', Maar (,I <lit is belung 
rik ili( ,polk /if'! l'('((l,r; fmc I S {If 
'I'((.i. J[l/ h I slf v(J(/ u'n l (,l'iJidd{ IiI.' 
(jl ,,;i t (JP d if pad n a (J)'!/ll I i{. ( ( n 
Ileid: JII/ lid fJnlil'f1 ocplil.: die l'On., 
lu. wf'{lin{1 a{lWl'oar ({,'i 'insfnwlfni 
(Jr,r ,'If t( pllblilicinsc do('l tl 11(>1'( il. 

'1ll'IJI1.l id ()I ~clrl'(lr/l'cscnlil.i1l[1 
lJi)l1le t n llW;i()nalc (11 .'ol\ialc w 
'ifl [1, 'tanto 

Spr 

Die 00rl09 
,II. Die Stroop tog op Dieppe . 

"De Waereldgesobiedenis is 't 
Waereldg,ericht, 

V r elaing. de wet der Historie." 
-Ten Kate. 

KALMTE VOLG OP DIE STORM 

Verlede Woendag (19 Augustus) 
het daar veral in Brits-Amerikaanse 
kringe groot op ewondenbeid ge 
heers. Die oorsaak van hierdie opge 
wondenheid was 'n groot Geallieerde 
strooptog op die Franse Kus in die 
omgewing van die Kanaal-hawestad 
Di ppe. Die opgewondenheid was 
des te groter omdat die strooptog 
in verband gestaan het met allerlei 
gissings oor die veelbesproke tweede 
front teen Duitsland, Alleen onder 
die swaar geteisterde Russiese bond 
genote was daar geen opgewonden 
heid nie. In Rusland is die nuus van 
die strooptog sonder kommentaar 

berig kan verstaan dat die Britte op 
Woensdag om 5.15 v.m. - dit is 
nie baie vroeg in die more in hierdi 
deel van die wereld en in hierdie 
tyd van die jaar nie - in alle open 
hartigbeid oor hulle radio die Franse 
en gevolglik ook die Duitsers van 
die voorgenome aanval in kennis ge 
stel het. Die gebruiklike strenge ge· 
heimbouding en die daaruit-volgende 
verrassingsfaktore wat vir 'n sukse • 
volle aanval so noodsaaklik is, sou 
dus deur die Britte self do lbewu 
uitgeskakel gewees het. 
Dit is moontlik dat 'n Britse sen 

sor horn aan 'n versuim skuldig ge· 
maak het toe hy die volgende dag 
(Donderdag) publisiteit aan 'n berig 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
oor die radio Moskou uit esaai en 
is dit as 'n ondergeskikte stukkie 
nuus behandel. Die Russiese koe 
rante het dit op hulle agterbladsye 
geplaas. In Brits-Amerikaanse krin 
ge, na die nuus van die strooptog 
so luid oor hulle radio aangekondig 
en so prominent in hulle koerante 
geplaas is, was daar seker diepe te 
leurstelling toe ewe skielik verneem 
is dat die Geallieerde troepe, nege 
uur na die aanval begin het, weer 
skeepgeg an het terug na Engeland. 
In die Br its-Amerikaanse koerante en 
oor hulle radio is daar toe nog 'n 
tydjie lank lewendige nab tragtings 
001' Dieppe gebou maar ook dit be 
hoort reeds tot die verlede. 

Die kortstondigheid van die Diep 
pe-affere het nie sy propaganda waar 
de vernietig nie veral nie in die 
krin,e van die Spilmagte nie. So is 
van Britse kant verklaar dat die 
strooptog ,,'n gekombineerde opera 
sie en 'n geslaagde demonstrasie 
was van die kocrdinasie van at drie 
dienste." Dit is beskryf as 'n "vcr 
kenningstog op groot skaal" en daar 
is vera! gespog met die doeltreffende 
"vliegtuigsambreel" wat bo die trans 
portvloot opgewerp is. Nadruk is 
veral gele op die .Jewensbetangrlse 
ondervinding" wat opgedoen is. Die 
Duitsers aan die ander kant beweer 
dat dit nie 'n strooptog was nie 
maar 'n ernstige poging om 'n twee 
de front te stig, dat die aanval op 
'n hopelose fiasko uitgeloop het en 
dat hulle die Geallieerdes swaar ver 
liese aan mense en materiaal toege 
dien het. 
Aan esi n die Britt toegee dat 

hulle v rli s swaar was, wil dit 
1 yn of bulle die "lewensbelangrike 
ondervinding" op 'n veel go dkoper 
wyse deur proeflandings ergens aan 
die vreedn me ku te van Engeland, 
Skotland of Noord-lerland kon op 
edoen het soos die Duitser dit waar 
skynlik gedoen het va6l' bulle suk- 
sesvolle landing in Noorwee en Kre 
tao lndien die Britte hierdie voor 
beeld gevolg het dan sou die Dieppe 
aff.ere in elk geval nie aan die vyand 
die kans ebicd het om met die Ge 
allie rde invalstal tiek kennis te maak 
en dus ook "lewen belangrike onder 
vinding" op t doen nie. 

'N POST EVENTUM? 

Maar die nuu van die stroopto te 
bevat ouk i ts and r w.at aandag 
v rdien. In die amptelike Brits leer 
h rig van Woensdagaand lees ons die 
vol ende: "T n spytc van die dui 
delike verklaring in on eerste amp 
telike aankondiging van vanoggend 
eo uul' en die radio-aankondi ing 
aan di Franse om 5.15 v,m. oor di 
strooptog, rna k die Duitse propa 
ganda, ... daarop anspraak d t die 
strooptog tog 'n invalspogin was 
wat hulle verydel bet." Dit is moontlik 
<lat 'n mens uit hierdi amptelike 1 er- 

verleen bet van Reuter se spesiale 
korrespondent wat die stroop to ' 
meegemaak bet. V olgens hierdi 
berig van 'n ooggetuie is sommi e 
Britse vaartuie deur 'n vyandelik 
patrollie onderskep kort voordat bulle 
by die Franse kus moes aankom en 
is die Duitse kusbatterye dus vrces 
tydig gewaarsku. Geheimhouding en 
die noodsaaklike element van verras 
sing was dus volgens ons ooggetui 
vir die Britte verlore met die ge 
volg dat die aanvallers .Jrulle een 
voudig vasgeloop het teen 'n gor 
dynvuur." Teen .Jrierdie doodsreen' 
bet die Britte, wat 'n "mate van ver 
rassing nodig gebad het om te slaag, 
hulle vrugteloos verset." "Die aan 
vanklike mislukking," gaan die kOf 
respondent voort, "was 'n terugsla. 
wat deur die hele operasie gevoel I 
en deels verantwoordelik was vi. 
latere moeilikhede." 

Hieruit is dit duidelik dat die Brit 
waarskuwing . aan ~ie Franse om hul 
le rustig te gedra omdat dit hi t 
by Dieppe nie om 'n werklike inv3 
sou handel nie sowel as die amptelil 
Britse aankondiging van 45 minut 
later, e rs g volg het na dit gebly~ 
het dat die ond rnemirtg nie sou slaa 
nie. Die noodsaaklike geheimhotl 
ding en die gevolglike verrassings 
el mente wat vir n geslaagde strooP 
to of inval onr ntbeerlik is, kan nl' 
met die openbare waarskuwing a.nn 
die Franse oor die Britse radio ver 
soen word nie. 

BRITSE OORLOGSBERIGGEWINv 
TE OPTIMISTIES. 

Die kortstondige oorlcgsgebeurt" 
nisse by Dieppe is van minirnale b 
tekenis in vergelyking met wat a I' 
die and r fronte plaasvind. Die erfl' 
stige waarskuwing van die Kapade 
eer te minister, Mackenzie {ing, J1 
aanleidin van die Dieppe-strooptog 
waaraan veral Kanades deelgeneefll 
hel, is dan ook boog nodig met 01 

oog op al die optimistiese en wet1, 
denkerige kommentare wat dl 
stroopto vergesel het. Volgens 1{i~S 
"bet die V renigde Volke nog j1l( 

hiel die oorlo begin wen nie" en 01 

strooptog op die Franse ku. behoOf 
die Kanade "nie hu perspektt 
oor die h Ie oorlog te Iaat verlo' 
nie." 

Teen hiel'die oordrewe optimi;Jti 
se oorlogs-beriggewin waarsku OCl 
die B itse maandblad "RevieW 
World Affairs" (Julie 1942). Hierol 
blad b klemtoon die gevaar vir Ol 
Britse moraal en vir dle Britse re 
ring self a.. skokkende neder! . ]. k .. vI l,p.V. onery e oorwmmng 
grootpraterige n optimisties ,(jot 

spellings vol,. "Throughout t~'. 
ph se of the Libyan campaign," f;k(., 
die bIad, ,.which preceded the f tl ,t 
Tobruk many newspaper w re J111 

Vervolg 01' bIs. J kat. ~ 

ok- 
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A.N.S. Handhaaf ~eginsels Onder Onsies - 
Vervolg van his. 1 kol. 1. 

teit en met sy ei koers en rigting. 
Hierdie feit i beklemtoon deur die 
b sluit van die jongste Kongres. Op 
Stellenbosch werk die A.N.S. ten 

-nouste saam met bevriende organi 
sa ies - 'n reg wat hom deur die 
Kon re verleen is. Die plaaslike 
A.N.S.-tak w rk sa am met die O.B. 
komm ndo's hi r om die werklike 
groot euwel van liberalisme in ons 
studentegemeenskap te bekamp (ver- 
elyk b.v. die konsiliasie-standpunt 

van ons Studenteraad t.o.v. segre 
gasie). Ook werk die A.N.S. plaas 
Iik sa am met di Calvinistiese Stu 
dentevereniging, in sy poging om 'n 
suiwer lewensbeskouin te vertolk. 
En dis juis hier waar die bron van 
I die moeilikhede Ie: die eie, spesi 
fieke ri ting van die A.N.S. 

Die feit i dat die klomp lede 
van die plaaslikc A.N.S ... tak af 
g skilfer h l omdat hulle nie die 
gesa sbeginsel wou aanvaar wa roo 
op die A.N.S. s draer v n die 
volksbewe ingsgedagte hom on 
omwonde tel nie. Klaarblyklik 
het hulle t.o,v. hi rdi b gin 1 
ook nie van in i te ver nder ni , 
want hull het na die herkonsti 
tuering van die tak nooit hut 
voornem t k nn gegee 
terug t keer nie. 
Wat betref die nuwe g. "neutrale" 

studentevereniging - die persverkla 
ring dien blykbaar as voorloper tot 
die stigting van 'n "nie-kant-ki 6-in 
die-stryd" Boerestudentebond of iets 
dergeliks - kan 'n mens jou moeilik 
voorstel wat daarm e beoog word. 
As die betrokke persone hulle dan 
nie kan vereenselwig met die 
A.N.S. se beginsels nie, beteken 
dit dat hul voorgenome nuwe stig 
ting, in teenstelling met die A.N.S. e 
id evan 'n organiese volkshewe" 
ging, volksverdeeldheid gaan voort it 
deur terug t keer tot di w ~ van 
die uitheemse dcmokr si wat die 
A.N.S. al lank aigesweer bet. Van 
daar dan ook die nuwe SOOl t vand - 
lisme warm e politici op jcugbond 
kongre ise ons voll sge kiedeni v roo 
krag d ur die liberaal-demokrasie as 
grondsl g van die Kruger taat tc 
st 1, in antwoord op die volksbe- 
wegingingsid van die A.N .S.-Kon 
gres. 
In skerp teenstclling met hierdie 

volksverdelendn etomistiese heskou 
ing staan die tredisiottele Boere-Cal 
v inistie e beginsels van gesag, leier 
ska'p n org niese volkseenbeld wat 
die A.N.S. op sy jong te Kongres 
weer bf'klemtoon n uit ebou bet. 
Ons is baie jammer dat pogin S I 

aang wend word om die verdeeldheid 
in ons volkslewe te handhaaf en in 
ons studentelewe in te dra. Dl 
A.N.S. weier jui om die er fgenaam 
van Afrikanerverdeeldheid te word. 
Hy aan voort, a selfstandige jug 
organisasie, om rigtin t ee en 
koers te hou op die pad na orgarne e 
Afrikaner-eenheid. 
Hierdie verklaring word vir publi 

ka i oorhandig aan Die Matie, Die 
Bur er, Die Volksblad, Die Vader 
land, Die Transvaler en Die Oos 
ter]i . 

P. A. THERON, 
Taksleier. 

Die Oorlog 

Vervolg van Ms. 2 kol. 4. 

] adin . Th headlines, ditoriald, and 
POPU! r commentari made big rnis 
~hlef. It i clear that something must 
ie don oon as po sible to im- 
prove th ws y in which the w r 
n W is presented." Die f if dat die 
opt' . . nnlstiese Richard Dimbleby, spe- 
Slate 0 lb' di n B . or og~ engg wer van ie 
1 . .C. 111 Cairo, 'n opvolger gekry 
~. t, skyn aan die standpunt van hier- 
Ie .Engelse blad kra te verleen. 

n DIe br ndpunte v n die oorlog bly 
d?g ltyd Rush nd waar St lin rs d, 
I Volg. en K uka ie in kriti ke 
;:vaar verkeer. Dit, egt r, moet oor 
aan tot volg nde keer. 

Verled Sat rdag i in die Nuw 
K rk, Kaap tad, mej. Marg ret H u 
rn n, oud-M cDonaldhuiser met prop. 
Bert Lombard, oud - Wit enhoffer, 
tan van Blo mfontein, in die huwelik 
bevestig. 

II< II< 

Ons verneem de t b i m ti s del 
neem aan die Kunswed tryd w t in 
die Kaap ehou word 0.. mejj. 
Regina Smith, ettie Louw, Mill 
Louw, Bettie Gericke Coehi Hoff 
m n. Ons wil mnr. D wid de Villi r 
gelukwens met y pre ta i ver t 
in w lsprekendheid in di f deting 
gewyde pros . 

Die Pot-Pourri v n Hui -t n-Bosch 
S terd and wa 'n groat uk 
Hul m ak bekend d t hull £32 vcr 
samel h t, en dank 1m 1 vir hul on 
dersteuning. 

die Hokki P 11- 

wat op to r eg n he e- 
:1 herunie in di 
braaivl is- and ehou. 
vertel hoe vermaaklik v n 
die toer-jocrna 1 was. 

. * 
van hul musiekek- 

n 
'n Eersle 
Digbundel 
VAN 

Ern t 
van Heerden 

~,WEE LOSE 
U R" 5r. 

C,S.V.-BOEKHANDEL 
f lein tr t 

5 . LLE.NBOS Ii 

Alfred Blomma rt, 
( roon 48 It 176) 

erkstra 't, 

1~ .. I...ENBO.: CH. 

KUUII>F:Nm "SWARi~ 
: 'rI·~RWAPE ... 
1 ROnU TE ... 

* 
Mej. Emm line Lour en 

derdagaand haar verj r da by wy 
van 'n partytjie te Monica gevi 1. 

Kom be .oek on winkel in 
LEINSTRAAT 

en prob r on Ko 1 T t, 
Bott rbroodjie en ~ 11' w t 

lek 

Di Wink I vi billik en 
RpO dig b diening. 

fril n rdom is op di p d n lfa digh id. Oi 

(lepltut« in b(dang va» flit, 
Iwidi(Jc en 1c000icndfJ Airi 
Idt(m~c N yW( rhode dt'Ur 

rii( fab1'ikaltt lIa11 

VOO BRAND T.c.a. .. oIA:l .. " .. 
ommi aarisstraat 200, 

Geel .•.....•.• lig 
Blou . . . . . . . . middel 
Rooi . . • popu16r 
Gro n . . . . . don1 erpyp 
(E ms.) pI I 

Johannesbur '. 

". 

00 
• r'm bo arette 



VIER nm M.A 1'1 b, Vn,Y D,AO, 2H AUOPsrrUH 1942. 

Mu iek- roniek 
JOI A CJ 

Dit al miskien goed wees om 
m er van Bach Iewe t w et 
on h t I, en sal veral Sonda he 1- 
wat v n die kenmerke van Bach se 
mu iek hoor. 
In 1685 is Bach te Eisenberg 

(Thuringia) gebore uit 'n be ondere 
mu ikale familie. Sy v der was 
Hofmusiku te Ei enbach en het hom 
viool eleer. Toe hy 10 j ar oud 
w t rf beide y vader en moeder 
n woon hy in by 'n ouer broer, 

00 'n profession 1 musikus wnt 
hom di klavi r Ie r. As koor an 
er te Luneberg werk hy ook hard 
n bo enoemde in trumente, die 

orr I, en aan komposlsie en bet dik- 

Gewyde Kon ert 
DEUR MEV. mJGO 

ev. 01 dy Hugo, alombekend 
n - eliefde opraan, sal Sondag 
nd (30 Aug.) om 8.30 'n g wyde 
on ert in die Kon rvatorium-saal 

hou. Mej. Joan van Niekerk sal die 
b eleiding waarneem en prof. dr. 
Con de Villi rs sal die stukke ver 
duidelik. 

Di vol ende w l-geko pro- 
r m hied u die vel'S kerin van 

'n buit ng wone g noe like aand: 
(1) "Kom, iele hierdi e d " 

Pinksterli d uit Schemelli se ge 
san bock, deur J. S. Ba(.h. 

(2) .. Kom, soete dood" (Schemelli 
se g an boek) - J. S. Bach. 
(3) "Wie schon leucht t de Mor 

genstern" - Nicoli, 1599. 
(4) "Jesu, bron van al my vreug 

de" - Aria uit Gewyde Kantate No. 
147-J. S. Ba h. 
(5) "G lowige hart, we s vroIik" 

- Aria uit g wy le K ntare 68- J. 
S. B ch. 
(6) "Que Dieu se montre eule- 

m nt" - Ps. 68 v n di P autie 
Hu uenot. 
(7) "Lit am" ui M. nzoni 

Requim - V rdi. 
(8) "Ave Mnri " urt "OtelJo" 

Verdi. 
(9) .,Alleluj h": 17d eu e 

Duit e Paaslied. 
(10) Ave verum ( r pus" Mo- 

z'r. 
(11) "AU luj h" uit 'n Moza: t 

Mot t. 
Korn sek r - u rna hierdie kon 
ert eenvoudig ni rnis ni ! 

TOEGANG VRY. 

wel dwarsd ur di nag studeer. 
In vak n ie het hy st 1 toere onder 
ne m om groot mu ici te hoor. (Hy 
het .eduri van ander gcleer 
Noordduit e, D ens en Hell ndse 
orreliste, It liaan e viool- n Franse 
klavier- mb al komponi te, maar 
behou sy g Duit e k rakter). 

Op l8-jari e le.eftyd word hy 
vioolspeler in die prins S orkes, en 
orr eli te Arnstadt en la ter M iilhau- 

n. Hy kom e rs in die moeilik 
heid weens sy uitvoerige en uit e 
] te be lei in s tot di korale, wat 
tn b onder root invloed in sy 

het (dosyn van sy orrel- 
w rke i op J r 1 ba eer). In 
1708 word hy Ho -orreH , in 1714 

" n" 
Waar? 
Wat? w r w rm 

et s, w rm .. of oel .. 
dr ok n all rlei 
I roye bedien 
word. 

Voorwaarde? KO~i~jn! 
ever e er v D 

bevredi ing in 

"Die Ui pa " ............................... 

Organiese Nasionalisme 
Demokrasie 

eenoor 

Dr. Coetzee se Duidelike Skets van die 
Ontwikkeling van 'n Solidt:re Boerevolk 

OOM PAUL EN DIE D:EMOKUASlE 
Deur dr, J. Albert Coetzee. 

Pry 1/9 posvry, verkrygbaar by Skrywer, Bus 223, Johannesb g. 

In hi rdie verhandelinkie slaag ' die 
skrywer daarin om op held ere wyse 
'n hi toriese Iyn te trek, wat di ont 
wikkeling van di organiese Afrika 
nervolk of Boerevolk aandui. Hier 
die organiese proses van na iewor 
din het plaas evind binne 'n breer 
verband, n1. die demokratiese, wat 
op meganiese wyse die enkelinge 
binne ons landsgrense saamgevoeg 
het tot 'n de jure Suid-Afrikaanse 
volk. So kry ons dan 'n demokratiese 
Suid-Afrikaanse volk, atomisties op- 
ebou, m t die liberalism a filoso 

fie agtergrond. Daarteenoor, maar 
ook daarbinne 1 ry ons die solidere 
Boerevolk, organies opgebou, met na 
sionalisme a lewensbeskouing. 

Paul Kruger het in sy reus - 

g stalte hierdie organiese proses 
van Boerenasie-wording verper 
soonlik en vertolk. Vandaar sy 
grootheid en betekenis vir die 
Boerevolk. Paul Kruger was Af 
rikaans-Nasionaal. Dis baie dui 
delik dat hy geen demokraat was 
ni. Die volkstradisie van die 
Afrikaner is nie dernokraties nie, 
maar organies-nasionaaI. 
Die demokratiese Suid-Afrikaanse 

Yolk omvat alle uitlanders en 
ander element wat nie deel is van 
die organiese Boerevolk nie. Ook 
omvat dit 'n deel van die Boerevolk 
wat in uitkyk en lewensbeskouing 
liberalisties is. Derdens omvat dit 
ook nog 'n deel van die Boerevolk 
wat die organiese Iewensbeskouing 
huldig, maar wat weens misleiding 

Konsert-meester, en in 1717 Kapell- of om die een of ander rede, tydelik 
meister vir die Prins Anhalt-Cothen in die kamp van die demokrate ver 
wat b sender geheg was aan onkerk- toef. Hierdie mense reageer in kri 
hk musiel. Hier tree Bach se sisure vir die Afrikaner tog altyd or 
tweede artisti ke periode in - hy Ie ganies. 
hom nou toe op karner- en orkes- Die organiese Boerevolk is 
musiek (sy eerste per iode was ge- daardie Afrikaners wat as gevolg 
kenrn rk d ur orrel-komposisies). van die eenheid van bloed en bo- 
In 1723 vertr k hy na Leipzig dem en taal tot 'n bewuste yolk 

waar hy die musiek van 3 kerk on- saamgegroei het. Van hierdie 
der hom gehad het, kore geoefen mense is Paul Kruger die sim 
het, Latyn aan die koor-skool seun- bool en vir hulle sal hy vir al 
tjie gege het en ook aandag gewy die toekoms die inspirasie wees. 
het aan sy familie (hy het 20 kinders * * :t- 

by sy twee vrouens gehad), In hier- I Die konsekwe . it di . d di d nsies van sy U1 een- 
ie perro e, ie erde en ~aaste van I setting trek die skrywer ongelukkig 

sy lewe, wy hy hom nan die kompo- net tot' 1939 A I di · kl . kIm. s evo g van ie nerm van emer- en groots aa e . l' , 
k k . k 300 K t D' nasiona e ontwaking wat volg op die 
er must o.a. an ate I ie ° t k' 1938 1 

M 'd' P' S5 wa re 111 , en tengevo e 
I, n ie twe a sies. di 1 ., , .. Ii 
I 1747 1 B h I

van ie nasiona e teesm vanwee (1(' 
n wore ae g a, om V001" 1" d b lui 

r.- d . k I I P' t k par ement re oorlogs eel name- es uit 
i- r eric van r uise e vel'S yn, bai f . 
t h di kei klavi van 1939 bet ale A rtkaners orga- oe y op te vers cere aviere . ,.. 
(klavi b 1) . dl I" rues gereageer - n reaksie wat uit- avrersem a m ie pa eis im- I h . , .. 
proviseer het. Hy h took op al ge oop ~t op politieke h: em~mg. 
di tIt P t d Maar interessante ontwikkelings, ie vernaarn e orre s e 0 s am t di k ' 
gespe 1, een w ar op hy 'n s s-stern- wa ie s rywer gerus ko~ oorsien 
mige fuga op 'n tema wat di.e keiser het: het daar.na plaasg evind, DIe 
g ee het, irnprovis er het. Bach nb-oorlog-Afn~ane~s ~et voortbe 
bet . ltyd aan sy oe gely (was by- weeg. lang' hi rdie tu~dame?t.ele 
i nde) en 'n opera ie in 1749 het verdelingslyne. ~aar he: n s~eldl~.g 
algeh le blindh id a gevol gehad ge~om tuss:n die orgar:lcse 1 epub ~ 
Hi volg nde jaar i hy oorlede. ke~ne en (he dernokratiese republi- 
Scholes vergelyk die god diens- keine. 

tige musiek van die Katoliek, Pales- Die Iiberale Verenigd Nasionale 
trina (1525 - 1594), n die Protes- Party of Volksparty onder dr. Malan 
tant, Bach, a volg : "Pal strina se het etrou gebly aan die demokrasie. 
mistisism verh f die m nslike si 1 Hulle rigting is ook duidelik. Dr. 
tot die hem 1 en stel dit voor di I Malan stel dit onomwonde dat by 
troon v n God, t rwyI die misti ism 
van B ch die heme! aarde to bring 
en God as ,S un van die mens' in 
die omgewing van die L 11 daagse 
to on." 

Na Bach s dood is y komposi- D L ' feu' , 
ies verwaarloos (omdat nuwe vor- " ie ig van n 
me die kontrapuntiese styl very ng 
het), totdat die 21-jarige Mendels 
sohn (1809 1847) met di opvoe 
ring van die "Mattheus Pa sic" aan- 
1 iding tot hernude bel n stel 
lin in en w rdering van sy musiek. 
V nd g sta n B ch a die rootste 
·olossu in die mu i k-w"reld. 

Skiet en Bespreek Dadelik 
vir 

Afrikaanse Klankrolprent VIr 

Elkeen 

OP 3 September, 
om 8 uur n.m. 
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Die Stadsaal. 
:J3espreek by 

DIE C.8. V .. BOEKHANDEL, 
Onthou · .. 
J. C. BERGH 
Oi KI r maker! 

MA TIES 
ONTIIOIJ! ir 11 olgende Po 

• erJ Gewnarhorg 

• Billike Pry~e 
• B, tp Mnteri 81 

Die 
IF.J CHEASIE SAI.ON'S 

Is hier om tot Diens te wees 
Vir beide Man en Dames 

Stud nte. 
Foon317. 

~ g 00' die 

Nuwe Adr _: 
Net I ngsa n die Suik rbos i ! 

Calvinistiese Ver. en .N.S. 

Vervolg van bls. 1 kol, 3. 

(a) Die Calvinisti se Studentever 
eniging sal aantoon dat die stand punt 
van die A.N.S. in sy stryd teen die 
liberalistiese gelykstellingsbeleid op 
politieke en maatskaplike gebied op 
suiwer Christelike beginsels berus. 
(b) Beide bewegings bewys deur 

woord en daad hul onversoenlike 
teenstand teen die verderflike kon 
siliasiebeleid, waar gepoog word om 
kunsmatige kompromisse te smee 
wat op geen beginselseenheid rus 
nie. Ons onderhandel ni.e oor be 
gin els nie. Waar eenheid van be 
gin el ontbreek, ontbreek daar ook 
enige grond vir onderhandeling. Die 
konsiliasiebeleid lei net tot v rwa 
tering van die eie beginselstandpunt 
en baat alleen die man wat die uit 
oorlekun die beste verstaan. 

(c) Die led van ons bew.eging 
sal wedersyds aangemoedig word om 
m kaar se vergaderings by te woon. 
wanneer sake van gemeenskaplike 
belang hespreek word. 
(d) In "Die Matie" sal van tyd 

tot tyd besluite wat deur die Calvi 
nistiese-Studentevereni in gen.eem 
is, en wat betrekking het op ge· 
meenskaplike strydpunt, gepubliseer 
word. 

P. W. VORSTER, 
Voors. Calv.-Studentev. 

P. A. THERON, 
A.N .Sv-taksleier- 

glo die Britse Ryk sal verdwyn ill 
die rookwolke van hierdie oor log 
Met die Bl'itse Ryk tot ni t, is daa 
geen verskil tussen die republikeinse 
demokl'ate van dr. Malan en die irn 
perialistiese demokl'ate van gen}. 
Smuts nie. Soos die skrywer dit ook 
baie duidelik in sy werkie stel: di 
demokrasie was nog altyd die ge 
rneenskaplike grond waarop die libe 
rale Afrikaner gekonsilieer het me 
die uitlander] 

'n Ander ontwikkeling is die' pr 0 
ses wat vandag besig is om hom al 
te speel. Die organicse Afrikanerdom 
organiseer hom If in 'n volksbew 
ging wat uiteindelik die solidere Af 
r ikaans-nasionale r epubliek sal voor 
bring en see seker nie die atorni' 
tiese Afri aans-Ieberale republiek val1 
die demokrasie nie, 
Hierdie organiese reaksie van di 

A Irikanervolk het in 1938 sy besl 
gekry met die Ossewat ek. 
Paul Kruger, die histotiese lei I 

van die organiese Boerevolk wa 
g' en demokraat rue. Die wordend 
Boerebevolking, die histor ies-noo 
wendige magsorganisasie van di 
organiese Boerevolk ,is ook nie d 
mokraties nie. 
Ek kan met alle vrymo digheiv 

hierdie werkie, - 'n opstel, soos die 
skrywer dit beskeie noem, by Afri 
kaners aanbeveel. 

W. R. L· 

Wees Gewaarsku ! 
Mnr. ANDRE HUGUENE1 
besoek STELLENBOSCI-l "ir 

'n TWEEDE KEER 
Op Vrydagaand, 4 Sept. 194~ 

met 

"ABSALOM MY SEUN" 
On V Twa 'n Vol SaOI. 
NeelO dus u Ia ste kan waar ort' 
hi rdie onverg etlik familiedraJtl8 

te sien afspe L 
Be.~preek u Plekhe by 
DIE e.8. V ... BOEKHANDEL 

Daar' 'n Rede 
Di knnpst. Stud nt 1 ry die 

bo t pos. 
Die b stc Drukwerk trol die 

In to annd.l2:. 
Ons is h I cnd vir kwnliteit 
dl'lll wOI'k leon konlmrr r nd 

pryso. 

Pro Ecclesia- Drnkkery, 
Di Lru n, t.; tellenbosclt. 


