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O.B .• Standpunt i.s. 
Liberali me op Sedelike 

Gebied 

A.N.S.-Standpunt Spreek vir Homsel 
Rigting en Onafhanklikheid Duidelik 
'n Georganiseerde v Idto wor d tan teen die A.N S. . vo r 

om hom as bewe ing v rda t ma k. I die do. -bl dp rs verskyn 
gedurig verldartngs en aanvalle op die A.N.S., as sou hy "kant - 
kies" het e.d.m. Die A.N.S .. s in sulke Ideinlike begins 110s politie 
kery nie ~elnteresscerd ni ,ook nie in di af ti ting v n nuw vcr 
brokkelende vcreniginge nie. 

Die koers van A.N.S. en sv onafhanklikh id v n 1 nd r or ani 
sasies en van partve staan vir alma} klaar n duid lik. Y h t dit 
op sy [ongste kon 'res w or be emtoon met y be luit i.. 8y houding 
teenoor ander Afrikan 1'-0 nnisa ies en te noor ons von sb w lng. 
Hierond r vol, die be luite. 

Na aanleiding v n die ongesonde 
gees en wangedrag in ons student - 
lewe, soos dit veral op Juniordag 
tot uiting gekom h t, h t mnr. W. A. 
Joub rt, Hoofkommandant vall die 
tudente O.B.-kommando's di vol- 
gende bevel uitg r ik: 

1. Die stryd V' 'n die Oss wabrand 
wag gaan om die v rnietigin van 
die volksvreemde liberali me en die 
in ere herstelling van di suiw r 
Afrikaanse lewensbeskoumg op Ike 
terrein van die volkslewe. Met di - 
seHde doel voor oe het die Os e 
wabrandwag en die A.N.S. ook op 
Stellenbosch m kaar die hand gereik 
om saam op te tree in 'n Anti 
Liberalistiese Studentefront. 

Die liberalisme vind sy uiting op 
verskillende gebiede: op politi k 
(party-politick en parlementari, me), 
op konomie (laissez-faire-politiek), 
en ook op sed lik . Op Stellenbo. ch 
vind laa geno rnd asp k 'y uiting 
in die b rugte "spirit"-ge s van 
Matieland. 

2. So het Ike tudentefeesdag in 
die afge10pe jare t n ens opnuut ge 
toon dat dit veral op die edelike 
ebied van die Stellenbosse tudentc 

lewe is dat die liberalisme hoogty 
vier. Sekere skrikwekk nde uitings 
van on studentejolyt op di jongste 
Juniordag het sake tot 'n breekpunt 
g voer. 
3. Derhalwe wend hierdie studente 

afdeling van die 0 sewabrandwa y 
stryd nou 001 spe ifi k t en hierdie 
oort lib rali me en wil hy ook die 
ti aspek van die Rewolusi van 

die Twintigst E u bekl mtoon. Met 
blyd .k p het ek die v r slag van offi- 
sier e ontvang waard Ul di o ei g 
drag van on Brandwa te OJ) J unior 
dag beve tig word. 

Met die di pst atkeuring n m ons 
kennis van die hierbov rm Ide on 
afrikaans nei~ings in die stud ntele 
we van ens Univer siteit. G wapen 
m t die ware volltsbegrip en volk . 
waardes wat deur die Ossewabrand 
da gedra word, gaan on ?oelb 
wu n onder a nsien van die per- 
con 'n onvel'biddelike stryd voer 
teen die misbruik van drank en teen 
alle wangedra vt n studente aan on 
Aftika, nse Univ rsiteit, totdat on 
eie Afrikaanse waardes hierdi volks~ 
vreemde neigin s fin al uitgero i h t. 

4. Hierdie taak sal elke Brandwa 
onvoorwaardelilt aanvaar. en s 1£ in 
toewyding aan die id e van die 
o ewabrandwag saam m t m de 
Br ndwa te en onder die leiding van 
boer offisier die stryd g trou voer 
vir 

GOD, VOLK en VADERLAND! 

A.N.S . r-n Ander von . 
or rani It ie~ 

Die A.N.S,-Kongrfl. bero p hom 
hiermee, nn tumleiding von die 011- 
tevrerferlheid wat in die dagbladp r 
deur sommige A.N.S.-takke g lug i 
in verbund met bowcerde k: ntkiese 
ry binne die orgunisesio, OJ) die Fun 
dnmentcle ont ttuin rond ('11 do ('1- 
stellinge van die bew tin " Die 
A.N.S. bet as oersto doel die ideo 
logie e en prektio uitl wing en 
verg stelting van di C Ivinii ti 

Wyk kon re in Voor 
uitsig Ge tel 

beginsels wnurot: die toekom tig(' 
BoerestrllJ.t gebou moet word. Hy 
uonv eer die begin. els van V' rant .. 
woordelike leiorsksp en g sag as in 
tegrnle oiulerdele in bostnnnd(' t ak 
,s-telling. 

Tel' verwesenliking van hierdie 
tcJ1ingname teenoor ons teenswoor 
dige politieke ontwrigtin, is dir 
vernaam to werksusmli de van die 
A.N.S. die vel nietiging van die In - 
to' reste van die volksverdcl tuie 
liberali'me wr tons van 'n uitbeem 
se staats8.t lsel oorgceri 11 t, On 
glo fat die Iiberalisme an die wort 1 

AAN DIE SPORTSMAN 
Al die voorste Stad- en platteland~spelers gebruik 

'n D Wet's gespande Raket. Dit sal u volkome bevre- 
digin verskaf. 

P OBEER DIT 
Ons Nuwe Voorraad vir hierdie Seiso n is nou op 

handel Kom besigtig ons venster. 

Bu. 21. 
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Foon 20. STELLENBOSCH. 

rde v olk wa rde en 
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JO RNING EN SEU 
(EI n ) Bl'k 

Ioek Bird- en Plein rant, 
STELL NBOSOH. 

On bi 1 u de kun i e b 
nin hetroub re medisync 
Q n. 1 undi e Foto r fie e 

H. ndelaar . 

Maalt g bruik van ons 
Vlu . Fota aftese 

o dien . 
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Di s kretaris van A.N.S. het 'n 
brief ontvang van die Sentrale Din 
gaansfee -r el ingskomitee, waarin 
hulle 'n versoek rig aan die A.N.S. 
tak om persone wat daartoe instaat 
is en genee voel om as feesredenaars 
op te tree op di.e platteland op 16 
D sember, S name op te stuur. 
Daar b staan 'n b sonder b hoefte 
aan p rsone om godsdiensv rri tin 
ge t lei, en T ologi se tudente 
veral sal baie verw lkom word. 

Indien daar enige A.N.S.-lid i wat 
dit moontlik vind om die reelings 
komitee langs hi rdie weg behulp 
aam te w ,kan die naam, met 
tudent - sow 1 as hui adres, by die 
sekretari ingehandig word. 

f
--------- .. 
Ons Volk beweging 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"In di pI k van die partystelsel 
kom volksr gering geba eer op volk - 
bewe ing wat nie van anti-volkse 
kieser afhang ni. Inte ndeel die 
volksb weging leef horns If uit vir 
n binne die volk. Hy so k om alle 
volksgenote tot 'n organiese geheel, 
'n lotsgeme nskap, saarn te sweis. 
Om aan die boere by te brin dat 
dit nie net nodig is vir hul om die 
nood aallikheid van die boerbevol 
king in te . ien nie, maar weI dat 
die arbeid r en di amptenaar moet 
leer d t die Afrikanervolk sonder die 
Afrikanerboer nie kan bestaan nie. 
En omgekeerd is dit [uis die Afri 
kanerbo r n amptenaar wat moet 
leer dat hul ten gronde gaan as 
die Af ikaner-arb ider onder gaan. 
Want g n organism kan leef 
as sy liggaamsd 1e k nl er of siekt 
kry nie." 

--DR. j. . j. VAN RENSBURG. 

A.N.S.-STANDPUNT 
Vervolg van bls. 1 kol. J. 

die Boerevolk sy eerste lase van 
Nasionale Seliv erwesenliking bercik. 
Hierdie geskiedkundige ontwikke 

lingslvn is edert die in/ame Vrede 
van Vereeniging v erbreek, waarna 
die Boerev olk hom betlien het van 
die psrtvpolitieke wepen in In wan 
bopige stryd om parlementere mag. 
In "n imperiali tiese insiitusionele 
raamwcrk moes dit tot Na ionele 
Frustra ie op verskillende terreine 
van ons v olk.slewe lei. 
Hierdie gebroke geskiedenislyn is 

in die wonderjaar 1938 weer berstel 
met di Tweede Volksbeweging, 
Met hierdie nsslonel e herrysenis 
gaan die Afrikanervolk die tweede 
iese van sy Na ionele Selfverwesen 
liking binne. 

Ons Nssionelo Wedergeboorte in 
1938 sluit ook aan by die geestelike 
verjonging wat vnndeg oor cUe hele 
wereld waargeneem word. 111 ons 
land is hierdie wiireldbeweging reeds 
voorafge ann deur g Iyksoortige 
stu, tkundige sk ppinge van "n wor 
dend Boerevolk op i Afrikaanse 
bodem. Die v erkluring hiervoor is 
det t rwyl die 19de eeuse Europa 
ingebou het op liberalistie e inslug, 
toe h t die Boeredom homself reeds 
el op Celvinistiese ,rondsl.ag uitge 
bou. 
Die wordende Yolk beweglng 

moet die verkreii .Bo t evolkste t 
van sy leiers op alle le nst rreine 
voorsien volgens die ge tags- en vet 
ant '~ordelike leierskap begin ets. 
As die b weging wat dir.' geestelike 
krugkern van ons volk moet omvat 
i dit v erel sy taak om 'n or anies~ 
gesagstaat in die plek van di mega 
n~ese innerlik v erd elde regssteut 
uu te bou. 
Die A.N S. as 'die org nisesi wat 

die opkomende Boereleiers vorm en 
keur, is ten volle bewus van die 
vcrantwoordelikheid wat op sy skou 
ers rus, en sal sy taak ill alle be 
skeid nheid dog met besliste ern 
volbring. 

Foon 0013. 

Vertonin van 
011(> N· lit ill Li bon 

mt 
FRED MACMUR AY 

en 
MAD .LEINE C RROLL 

in die hoofroll . 
Vrydag 11. n Saterda '12 ept. 

Ant and Naw k: 
SPENCER TRACY 

in 
Dr. J KYLL nd Mr. HYDE. 

DIE M TIE vel' killend land hull ie nasio- 
nale temp Is. 
In Suid-Ai riku, waar die Boere 

v olk die Christ like- Calvinistiese 
lewensbcskouing huldig; word die 
volk: beweging uitgebou om 'n Chris 
telik -Celvinistiese lewensbe kouing- 
In hierdie tyd waarin die politi ie 

spee1 met woorde soos "demokra 
sie," .d.m., is hierdie uitgaw van 
"Wapenskou" 'n atdoende antwoord 
an diegene wat nog ni die orga 
niese volksbegrip soo dit reeds in 
on Bo re-Republi ke tot uiting g - 
kom het, en vanaf die Nasionale ont 
waking van 1 c)38 meer spesifiek in 
die volksbeweging-g dagte herlewe 
en uitg bou word, hull.e eie gemaak 
het nie. v e 

Hoofr dakteur: A.N.S.-Taksl ier. 
Korr.e pond nsi Di Besigheids- 

bestuurd r, Dagbr ek, Stell n 
bo ch. 
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WUflf'llSkon - Die Volks 
heweainm uitga ve 

Die A.N.S. as stud nt b w ging 
h t in die v 1'1 d teed die voor 
tou g neem in die uitbouing van ons 
ei Afrikan rlew nsbe kouing. So 
i op die jongst A.N.S.-kongr.e die 
volksbewegin eda te uitg bou in 
die r f rat van ommige van ons 
vooraan taand leier wat in di 
jon ste uitgawe van die A.N.S.-or 
aan, "Wapenskou" - die Volksbe 
weginguitgaw - publis er word. 

ierdie uitgawe van "Wapenskou" 
i veraI van belang waar die rigting 
n trewe van die A.N.S. t enswoor 

di tot 0 'n groot mat aangeval 
word deur di anhangers van die 
ingevoerde lib rali ties partypoli 
tieke telsel. n di pel's lee ens 
dat die b grippe "volkstaat," "ge- 

n di "leierskapsb gin- 
s I" aIm I luier i om di intlike 
we e van on' rigting, n1. 'n Na io- 
n al-Sosi Ii ti s Diktatorskap, t 
bedek. 
Wat nog vIer er i , is die f it 

dat verantwoordelike p r 011 die 
Afrikan rdom wil wy maak dat dit 
juis die vr mde liberali tiese staat - 
ide is wat pruit uit di lewens 
en uit die st atsb rip van 

Din an f e -redenaar 
Benodig 

VORENTOE 
Vervolg van bls. 1 kol, 4. 

oor 
adringa traat 
TEL NBO CH 

Univ.vkoshui tot sy be- 

Wyn, Brandewyn n Bier 
altyd b skikbaar. 

Onthou groot voorrade koel 
drank altyd op hand . 
.B. el Koos Tredouw 

vir U 01 nde Partytjie. 

di u pli om u h re 
by die 

V SORGING· 
LON 

IIt;olpllle/Hwr-lloerskool 
Word iUomlig 

Die root te Afrikaanse Hoer- 
kool in Suid-Afrika vi r vanjaar sy 
mondigwording. 
Die feesviering salop 22, 23 en 24 

Oktober in Johannesburg plaasvind. 
Vir die 22ste word 'n groot konsert 
gereel in die stadsaal waaraan teen - 
woordi e en oud-Ieerling sal deel 
n em. Vir di volgende aand reel 
di Oudle rlin bond 'n dan in die 
Wanderers- a 1. Sat rdag di 24ste 
is die dag vir to sprake, sport n 
volk pele. 
Al di oudl erlinge wat op een of 

and r m nier die fee viering wil 
bywoon, word v rsoek om .hul naam 
en adres t stuut' aan di S kr - 
tar s evan di Oudleerlingbond, 
m j. C. J. joub rt, St. Andr wsw g 
25, P rktown, johannesburg, sodat 
verd r be ond rhed aan hulle ge 
tu 11' kan word. 
Ook WOI d by di le ntheid 'n 
edenkbo k uitg . Oudl erlin e 

word d rom v r 0 k om sond I' 
ver uim nuu betr 'Hende hul elf en 
ander oudleerlinge na bo enoemde 
adr te tuur, 

r-g~~ii~~'1 
~~.--- .. -----~-~~~~~ 
Mo nie u ou lyfbande w gooi ni , 

maar knip vir u . koenveters daaruit-. 
Uit t kende binnesooltji vir 

koen kan gemaak word uit 
v ltho d. 

'I'r ek die onbe k di de d le v n u 
uit di nde g bi id .01 1 i 5 nit 
g bruik dit a topwol. 
Be p ar u kou e d ur di 

n ton bai li ie m t 
me r voordat u dit ntr k. Dit al 
v rhoed dat kouse ou tukkend 

a t r- 

n 
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Die 00rl09 Onder On 

. Gedurende die afgelop week was 
d~t nogeens rondom Stalin grad waar 
~1 bloedigste gevegte p1aasgevind 
et en nog plaasvind. Die Duits 

h
staalring om hierdie staalstad die 
at' r van Rusland volgens sommige 

W d ' n?r steed!'; nouer en nouer getrek. 
It wil byna skyn of all en 'n won 

de~werk Stalingrad nou lean r d. 
Ong ns het die Duitsers r eds di 
OWer van die Vol a bel' ik. Dit 
b teken dat di lew n gewigtig v r 
k.e r n transport op hierdi b Ian - 
rtkst van aIle Ru SI v rkcerswe" 
stop esit kan word. In Kt uka ie 
maak die Duit ers d at op a rispt < k 

J\!l odetoinl. el 

hierdie n asp 1 v n di 
ander as b ie rn ti e 
he nie. Sku1de het nou 
kenmerk dat hull 
op die en of 
mo t word I 
skuldeis r wat 

1)AC%[E 
Wat 01 ni h Y 

0 

W t on ko. y te, 
on . 

P 0 E R 

T ant J\!l ita 

XXIV. No~eel1!O; WOOl·de! Woorde! Woord 

"De Waereldgesohiedenis is -;;-- 
Waereldgericht, 

Ver elding, de wet der Historic." 
-Ten K teo 

RUSLAND 

MILIT . RE BESLISSINGS NI" 
MM' WOORDh TI<. ~~~ ..• *-- .. -.- ....•. -- 

Dear 'Prof· ]. A. H. 

dat hull di Ru 'I 
risk b set h t. Indien dit w c r is, 
dan sou dit bet k n d t di 
ull belangrik te vlootba is, na S - 

i:l stopol en Ode sa wat re d 
Duit e hande is, v rtoor h t. Vii 
die Russi e vloot ou dit v ral 'n 
ernstige v rlies we', terwyl die Sp11- 
nagt.e daarby v 1 baat sou vind. 
ovorossisk is nie alle n di uit 

~angspunt van bclang1 ike spoorw g 
i1erbindings nie, o.a. ook met Stalin 
trad, rna r hierdie ysvry hawe sal 
iok nuttig kan w vir die ont ke 
iing' van troepe n voorrad van uit 
li Donaulande. Ook in di 00 t 
ike deel van Kaukasie, ni te v"r 
an die bel ngrike Groznyoliev ld , 
vord hard g vea. Orig ns h t di 
lorlogsfront in Europa, in Afrika 
nook in di Verre 00 t nog en 
,edurende die fge10pe we k geen 
:root ve anderings onder raan nie. 
)it wil nie se dat daar buite Rusland 
lie hard gcveg word nie want die 
luikbootoorlog n lugbombardemente 
luur onverminderd voort. 

S'lI4 .. JtW I It, 
11 iJ ... - 

n 
it . 

)IE BRITSE NASIONALE SKULD 

Soo all oor'loe i ook hierdie 
II reldbrand, alleen op veel groter 
k al, ni sl gs 'n saak van bleed 
n staal ni maar uit r in ewikkeld 
Tat sy oors.ake. y verloop n sy 
eval e betref. Soo (11 oorloe gee 
ok di huidige stryd boort n 
llerl i vraag tukke wa rme v rr 
. gesle gte bela sal we s. E n van 
re bai oorlogkind rtjie i di dui 
elingagti e vermeerdering vz n die 
ritse nasionale skuld sed rt 3 Sep 
rmber 1939. Slegs 'n paar syfertjies 
ill hi rdie verme rdering eni sin' t 
erduidelik: Toe Willem v n Oranje 
I 1689 koning van Britt, nje geword 
et, w di nasion le skuld 51 s 
5,000. Di oorlce v n di 18 eeu 

1 v ral di Napol onties oorloe h t 
e Brits Nasion 1e uld in di jaar 
a 7 1 at • ty tot £848,000,000. Britse 
elvaart g durend di 19 e u kon 
erdie la in 1914" op di vooraand 
III Wereldoorlog nr. e n, 81 g tot 
50,000,000 verminder. Hierdi 001'- 
het Brittanje £6,900,000,000 ko: 

I op 2 eptcmb r 1939 w s die 
lsionale skuld £8,403.000,000. Op 
Au u tus 1942 egter wa hi rdie 

uld nie minder as £15,247,000,000 
_, d.w.s. na drie [aar van die huidi 
.oorlog i die n sion 1, skuld van 
Ittanj on v r verdubbel. 11.n 
g i di ind nie daar ni ! 
In wer1likheid is die po isie i.s, 
• nasionale skuld heelwat erger 
ng sien Am rik anse hulpverl ning 
d . r die le n- en huur tel el ni 
dl . 1 d II r u gh ~ r byg re en i 

\ . A v rder m anmerkln 
1 ~rn worct wat Britanj r ds 

t 
U pbronn n lrapit 1 bcJeggin 
and d di d , eur ie vy n verow r 
001' het dan is dit duidelil dr t 

o k 
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Dansfunl sic Die T oekoms van 
Landbou. 

Verlede Din dagaand i 'n inte 
ressante inter-debat tussen die Land 
bou Wetenskaplike Vereniging en 
di Vereniging vir Ekonomie n 
Handel gehou oor die onderwerp: 
"Suid-Afrika moet hom in die toe 
koms veral op Landbou toele." 

Mnr. F. Ie Riche, die inleier, en 
sy onder teun r, mnr. J. A. Eras 
mus, van die Landbou Vereniging, 
bet hul tandpunt as volg verdedi : 
Landbou is die oudste profe ivan 
die mens en sal volhou om dit t 
wees. Veral in tye van nood sal 
die lande wat die Landbou afskeep 
swaar moet Iy, en dit i vir suIke 
moontllke toe tand dat ons 'n beleid 
moet vasle. 
W en ons huidige ongunstige 
konomie e telsel is die mat ricHe 
verwaarloo en ons kry b.v. armoede 
t midde van oorvloed. In die 
wereld is een-sewend van die be 
volking en in Suid-Afrika vier-se 
wende van die bIank.e bevolkin on 
dervoed. Dit i t wyte aan die eks 
ploita ie wat die t enswoordige 

Koor- en Sang 
uitvoering. 

M8reaand (12 Sept.) om 8 n.m. 
vind die jaarliks koor- n orrel 
uitvoerin in die Nuw Kerk onder 
Ieiding van dr. G. Cilli ~, Jnr., plaas. 
'n Ui staande program sal aan ebied 
word. 
Mev. Ans Blok (sopraan), mev. 

G.erd ner (alt) , mej. Lubbe (alt), n 
dl ore van die N. G. Kerk, Uni 
versiteit, H. J. S. en Bloemhof sal 
ook deeln em. 
Daar sal 'n ilwerkollekte ten 

beho we van die Moederkerk gehou 
word. 

ekonomi e j teem toelaat. Ons 
moet 'n nuw.e konomiese beleid uit 
werk n hierin moet Iandbou die 
belan rik te rol p el met indu trie 
op sy r gte pl in die a ter rond 
Hi rdi t lsel moet op ~ siali ·ti.e~ 
orpor Hew rand 1 g beru . 
Mnr. A. J. Vi r, die t en tan- 

der n y ond .. rst uner, mnr. J. A. 
Grobler, van die Vereniging' v n 
Handel n Ekonomie h t hul si n - 
wyse s volg uit engesit: 

On mo t die Landbou me t vol 
n die maat taf v n n sionale in- 
om : Landbou, wat 33% van ons 

bevolking in diens ne m, lewer. al 
le n 12~% van die naslonale inkome, 
t rwyl die industrie, wat 6% van 
di b volkin in diens h t, 18% 
lew r. 

M t volk w lvaart as deurslag- 
ewend fa} tor, mo t S.-A! ika hom 

in die toe om op indu trie toele. 
Ho w 1 all n 15% van ons land b - 
boubaar is, bi d Suid-Afrika egter 
'n groot to korn. in die Industrtele 
ri tin . Ons i aansi nli bedeel met 
rou toww vir wa r nywerhed.e, n 
h t 'n root bron van goed oop r .. 
beid. 

Die ontvolkin v n die platte land 
die ubsidie van die r gering a ~ 
die bo re, en di .(100,000,000 ver 
b n kuld v n die bee e is aan e 
vo r a bewys dat di Landbou on 
doelt eff nd is. 

Di ndbou V renigin het hi r- 
die 1 r me d h t ewen. 

RJAARSDAE 
word nou bai 
5 Big gevier, 

II 5 word 

ge- 
want 

m ak .. 

Jik voorb r i in 

"Die Uitspan" 

SONDAGAAND 8.80 

Johannes Brahms 
Johannes Brahms is op' die 7e Mei 

1833 in Hamburg gebore ,waar sy 
vader dubbelbas-speler in die Karl 
Schultze Teater was. Hy het onder 
armoedige omstandighede opgegroei 
maar het tog 'n goeie opvoeding ge 
niet - almal het vas geglo dat hy 
'n komponis sou word. Op tienjarige 
leeftyd het hy reeds 'n gevorderde 
leermeester vir die klavier nodig ge 
had. Hy is by die beroemde Marxsen 
geplaas wat hom verder inspireer 
het komponis te word. Op vroee 
leeftyd is Brahms reeds 'n uitstaande 
klaviersp Ier. Hy gaan op egter ver 
skeie konsertto r e maar behaal nie 
veel sukses nie. 
In September 1854 ontmoet Brahms 

vir Schumann, daar ontstaan 'n 
warme vriendskap tussen hul, Veral 
tus en Brahms en Schumann se vrou 
Clara, wie vir die res van sy lewe 
'n groot invloed op hom gehad het; 
hy het haar beskou as die' edelste 
van aIle vroue. 
Hy vestig hom in Weenen in 1862 

waar by vir die res van sy lewe 
woon. Brahm was 'n volbloed 
"Wander Vogel," en hy het die natuur 
hartstogtelik liefgehad. In teenstel 
ling hiermee was hy lief vir sy bier, 
koffie en sigare, hy kon som vyf 
agtermekaar opstook. Brahms se 
1 we is nie vol avontuurlikhede nie. 
Hy het sy Iewe en kra te gewy aan 
sy kuns; en hy het altyddeur hard 
gewcrk om die toppunt daarin te 
bereik. By is in 1897 in Weenen oor 
Iede. 

Almal het Brahms liefgehad, hy 
was vriendelik openlik en opreg. Tog 
was daar mense wat bitter teen sy 
werk gekant was. Hul was die aan 
hangers van Wagner, Brahms se 
groot tydgenoot. Wagner se ryk 
rnusiek, belaai met emosie en dra 
ma, was in direkte teenstelling met 
Brahms se suiwere musiek wat ver 
bo die li ga mlike verhef is. Brahms 
het egter ltyd Wagner mu iel 
r spekte r. By h thorn nooit aan 
kritiek g teur nie. Hy het gew et 
dat hy die regte weg voIg - hy 
moe die werk v n Bach n Beet 
hoy 11 voortsit. '11 Kritikus het gese 
dat Bach die vader, Beethovein die 
. un, n Br hm die heili e gee 
van mu iek i. Sommi e het rahms 
a> te intellektue 1, n du droo, 
b kou, m ar dis eintlik daarin waar 
Brahms se ootheid 18. Hy 1 t sy 
mas iewe intell k gebruik om y mu 
siek in die p rf k t en uiwer t 
vorm weer te gee. 'n T rna was vir 
hom wat dit behoort te wee - 'n 
onderwerp wat uitgew rk moet word 
op aIle moontlike mani re en in die 

u vol .ende pak klere of kl ur 
baadjie m k. 

• AGENT VI NANNUCCI 
D OOG SKOONM" KE S. 

• 
Andringastraot, 

Studente! 
Wee ekonomie en gaan ver 

igti te werk. 

• 
Laat 

J. B. COETZEE 

Door' 'n R ~ e 
Di nap to Stud nt 11'Y di 

bo to pOB. 

Di i b t Druk w rk t.r 1 di 
t a ndag. 

On i hok nd vir k "alit it 
druk rk t.e TI konkurrer nd 

pryso, 

Pro Ecclesia-Drnkkery, 
Die I an, St lIenbo .. eh. 

Die Junior Nasionale Party begin 
hulle program van werksaamhede 
vir 1942 met 'n dans in di Banketsaal 
op 16 Okt. 

fynste besonderhede. Hy was 'n baie 
Iogiese kornponis. Hy was ryk in in 
spirasi , maar dit was altyd onder 
worpe aan die strengste dissipline, nl. 
die dissipline van die vorm. Dis 
daarom dat Brahms se werke voor 
beelde van volmaak uitgewerkte kuns 
produkte is. Brahms het gewag tot sy 
styl heeltemal ryp was voor hy begin 
het om sy vier volmaakte simfoniee 
te komponeer. Hy was in die v-eer 
tig jaar oud toe hy sy eerste sim 
fonie geskrywe het. Sy komposisies 
sluit vokale rnusiek, vir een of meer 
stemme, in, asook kamermusiek. Al 
terrein in die musiek waarop Brahms 
hom nie gewaag het nie, was die 
opera, hy was nie dramatics genoeg 
daarvoor nie. Moderne kritici be 
skou Brahms as liederekomponis om 
dat al sy vokale werke van so 'n 
uitstaande hoe gehalte is; hul reken 
dat Brahms die toppunt van sy kuns 
bereik het in sy "Deutsc Requem," 

As mens se dat Brahms intellek 
tueeI was in sy komposisie beteken 
dit nie dat sy werk gevoelloos is nie. 
Inteendeel daar straal 'n warm mens 
like gevoel veral uit sy vokale werke. 
Brahms het gese: "As ek dood is 
sal die mens nie wil weet wa t ek 
Johannes Brahms gevoel het nie' 
maar suiwer musiek waarin elk~ 
mens sy eie gevoel kan ervaar sal 
bly voortleef in aIle geslagte." 

In die program sal meer aandag 
gee word aan die vokale werk van 
Brahms. Alleen die wat kom liefhet 
kan die taal verstaan waarin hy 
spreek in sy rypere simfoniese werke. 
Brahms omsluit jou nooit met 'n 
massa van melodiee en gesuikerde 
harmoniee nie; 'n mens moet na 
hom gaan met liefde en toewyding, 
en ook, die belangrikste, met jou 
verstand. Niemand het Brahms ooit 
tevergeefs liefgehad nie. 

Die program sluit in: Delye uit 
die "Duitse Requern" n "A to Rap 
scdie," "Sonntag," "Nicht m hr zu 
dir zu g hen," "Ocr Tod," "Auf dem 
Kirchhofe," "Der Ritter und die Non 
ne," "Hongaarse Dans" en dele uit 
die B mol Trio en Sonate vir viool 
en klavier. 

t r a 
Plein .. .traat, S tEl I en bose 11 

Vir uiaardc in 

:Boeke, 
SkrJ)/behoeftes, 

r%Cusiek, 
Musiekinstrumente 
en Kunsmateriaal ens. 
On. is ook Fabri k-Distribueerders vir die 

beroc de "illS M/1STER'S ]-'O!CE" 
Radio', n Radiorrammofon • 

Verdonkerings 
maatree/s. 

In die jongste uitgawe van "Die 
Landman" verskyn 'n volJedige uit 
eensetting van die regulasies be 
treffende verdonkeringstydperke op 
Stellenbosch. 

Die belangrikste regulasies wat 
studente raak word hieronder kort 
liks weergegee. 

Die verdonkeringsperiode sal deur 
toeters aangekondig word. Vier 
kwelende note van 'n minuutlank 
elk sal die waarskuwingsteken wees , ' n aanhoudende kwelende noot sal die 
gevaarteken wees, en 'n aanhoudende 
gelyktonige noot is die teken dat 
alles weer veilig is. 
Die tyd tussen laasgenoemde twee 

tekens word g.enoem 'n alarmtyd 
perk, ~n in suIke tydp erke mag geen 
voertuig op straat beweeg tensy 
daartoe gemagtig deur 'n lid van die 
Burgerlike Beskermingsdiens nie en 
geen lig buite 'n gebou mag aanbly 
nie. Ligte binne geboue mag aIleen 
bly brand indien dit geheel onsig 
baar van buitekant die gebou is. 
Fietsligte gedurende verdonke 

rings, moet aan allerlei vereiste vol 
doen, maar die belangrikste is dat 
slegs een wit voorlig sal toegelaat 
word per fiets, mits dit van voor 
oorgeskilder is met wit verf, of met 
een of ander wi t rna teriaal oorge 
getrek is, en die kant en agterpanele 
totaal verdonker is. 'n Rooi reflek 
teerder agter op die fiets is 'n ver 
dere vereiste. 

Aan T ennisgeesdriftiges 

Ons het 80 pas 'n qrooi 
besendinq rakette oniuanq. 

Vergelyk ons pruse en 
kom doen u keuse dan 
vroegtydig. 

B r d Perry (SJazeng rs) 85/ 
Maxply Fort 87/6 
Alice Marble 84/ 

75/ 
631 
63/ 
35/ 
35/6 

Junior 27/6 
Raketgrepe vanaf r /9 tot 3/6 

elk. 

Blue Flash 
Alic Marble J nr. 
Club 
King 
Olympic 

Raketsakke '2/6 elk. 
Tennisskoene vanaf6/6 tot 17/6. 

Maak qebruik van ons 
»lu [lye hers narinqsdie ns. 

Die Eikestadwinkel, 
(Edm .) Beperk, 
Plein traat, 

STELLENBOSCH. 

'N GROOT 
LETTERKUNDIGE 

GEBEURTENIS 
® So Pas Verskyn 

MPI II I -van JOCHEM VANBRUGGEN 
In di "Kwart eu .. S rie" 10/- 

ERNST VAN HEERDEN- HWEERLOSE UUR" 5/ .. 
Digbund I. 

H llEIJ)ENBO CD 
Ons h t nog 'n groot voorr d "penguin" -Boeke op hand 

DElJ 


