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Monst ring van Afrikan r- rag
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Kunsgehied

Onder die b kwame leiding van dr. W. Kemp n, hyg staan d ur
rn j. S. Pjenan'r en 'n komite
hereik Stellcllbosch w r'n
rruw
hoagtPUa\t met sy s wende Kunsw dstryd.
Ste ds It t hi rdi cndernei ing, w t
I 'n in telling
word h t, van j ar tot jaar groter .. fro tings
ng n rn,
od t dit v nj r seth di Kaapst d e Ei teddfod oartrcf
w t in krywing
b tl"cf.
I

In In onderhoud met dr. Kempen
~et hy ons die volgende meegedeel
1.. die Kunswedstryd:
1 I,Di
plaaslike kunswedstryd is in
937 in die lewe
eroep as 'n vorrn
an . kultuurdagviering.
Die Skakel-

k:p~tnltee,

o.a. Rivier-Sonder-End, Namakwaland, De Aar, Aliwal-Noor d, Burghersdorp, Bethlehem, Pretoria, ens.
UITSTALLINGS VAN WERKE

en by name prof. E. C.
b 1 naar, het nl, gevoel dat dit nie
VI' dig om enkele sprekers t
kry
ftll'n
emeenskap warm te praat,
erwyl

daar di

selfde

g emeenskap

onmiddellik daarna tog maar huistoe
~a n om f te koel en weer niks te
oen nie, Met iets t
organi eer,
rno
tenrninste tog die org ni eer~1 r en die deelnerner eenkeer per
anr 'n da d verrig i.p.v. met woord
koop te loop.
Om allerl i 1 ede i die Kunswedt !'yd vanda los van die sk k lkotnlte , hoewel no so na as moontlik
fan 31 Mei
chou word met ons
In le konserte. S r
ek r is dit
o~k nie In er 'n kultuurda vierin
tHe. In die
ee te afdelin sword
r ds in Augu tus-Septernber be itt
~ t arbeid, oefening, instudeer, en .,
1. ~ei-Junie van di volgende ja r.
i It 1 du reeds 'n soort j ar-arb id,
n te nstellin
tot die d g-pr tji s
va~ Veer 1937.
v n To name in omvang le eintlik
s 001' di hand, d.w.s. as die erg nit asle goed aangepak wa , maar om
t e roei van 283 deelnemers in 1938
, at on ev r 2,000 in 1943 i sek r
kn be~ys van 'n vry 19 hele omm e r In di lew nsinrlgtin van die
d~l11iddelde Stell nbos r, En daar1
ommekeer i : van m klik pr t
n hande 1 lap, tot w rk! Hierm e
dan.
ep ard 'n toenemend
ntrn kktng van sluimerend t 1 nte. Laat
t:Y ne~ twee syfer noem: blornme1 n kik in h t 250 in krywin s
d~W I', t k 11 en ski! erkuns oed 001'
c1~ 300, terwyl di llitsta11ing van
bl hlomm d ur In er as 1,000 m n e
,: woon i. Daar is duid like be.:Y. dat ~n b lang te11in en ywer
n hef le vir die Afrikaanse Kultuurk gekw k 1 .
lNSl{ YWINGS VAN f EIND ~ iN
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AIle korrespondensie an:
D. F. VAN DER MERW j,
REDAKTEUR,
Dagbreek.
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en daar kom ook 'n arm man
in met vuil klere aan" Oak. 2: 2).

Ludwig v n B thov n (1770 1827). Hy is gebore te Bonn, 'n
dorpie aan die Ryn, waar sy pa 'n
musikus was in diens van die Herto
van Cologne. Sy vad r w s 'n dronkard met 'n rowwe
eaardh id,
n
het Ludwig g dwin
om baie har~
te oefen. B ethoven ontv n
vro e
onderwys in musiek van di mu. iku
Neef'c: daarna word hy aan est I as
Harpsichord-speIer
in die Op ra Huis,

•••

ONS HELP MEKAAR
In ons vori e stukkie het ons melding gemaak van 'n groot aantal v n
On.
ie volks enote wat in ekonomi snood
verkeer.
As ons vir
hulle help
al ons sek I' ook- onself 'n diens bewys en 'n onskatbare
bydrae lewer vir die toekoms van
ens volk. Ek dink egter dat di tyd
verby is om lanaer net te dink en te
l)taat OOl' hierdie feit. Om die waarheid te
dit is veel meer
s'n
feit. Dit is 'n tragedie dat dit vand g nog so ge teld is met ons volk
n d arom moet ons nou oorgaan
tot 'n daad. V el is re ds gedo n
waarvool
ons baie dankbaar
is en
ltyd sal we s. Maar, waar in die
v rlede
die
r .ddingswerk
in ons
volkslewe min of meer onsarnehangend en dikwels sond l' 'n vaste sist em gedoen was, word in die jongte tyd algemeen die behoefte gevo 1
an 'n al1esomvattende
sisteem, 'n
aksieprogram
wat ons hele volkslewe
dek. Vir liefdadigh id sal daa alt~d
plek wees en dit sal ook altyd deur (he
kerk en rnaatskaplike vereniginge beoefen word, maar ons volksnood roep
om 'n vaste sis teem. 'n beleid dus,
om ons sinkende volk te red.
Om aan hierdie b hoefte te beautwOord het die kerk reeds meer as
'n halfeeu g lede b gin m t sy neders ttings, war rvan Kakarnas vandag di
beste voorbeeld
is. Maar
ang sien 'n groot deel van 011 • vo~k
nt die . tede toestroom
en hierdie
Sh oorn nie geke r k n word nie en
oak nie gekeer "'0 t word nie, sal
die n dersettings
altyd maar 'n de 1
van ons yolk her ik, Daarom is dit
"rhlydend
dat daar in di jon ste
tYd 'n aantal beleidsor anisasies ontt an het wat ook rekenin
hou met
di llllwe;'e en m er ornvattentl
heho ft s in oris land. Sulke 01' anisie is die F.A.K., eli R ddin
d d
8.0 d en die Hc)pm k. rb w
Relpmekaar
i
die oudst
hl rdie heweginge en verdien
"and
meer aanda
as w t dit
nict. Dit is gebore in 'n tyd toe 'n
root gedeelte van ons volk in armo de n ellende gedomp I w 5 vanWe" die
ebellie van 1914, en veral
\1rollCns ell kinder
veel gely het in
<lie hehoeftige ornsrandi hede waarin
hUlle deur die oorlo
en y evol
brin
was. In d rdie swar
jare
het die IIeJpmeka r 'n hIde tryd
try n
w n, En to hy sy onmiddelike taak volbrin
h t, het hy nuwe
1) lang telling ontwikkel
n sy werk
OOrgepIaa op ander en meer bl'ywel~de t rr ill. Daarvan sal om; 1t1 die
\1ervoJg vel tel.
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Jil ]U~ van Inlf'l'VtU'Aity
by; U.S. 14, U.P. 3.
U.S. 16 w datryd , Ll.P, O.
BOlta: U.P. 3 w dab'yd , U.S. 2;
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Mej. Elis Dtin-, primal ia van Sonop wnt op 28 Mei mondi
eword het,
11 t die geleentheid Ma ndagaand by
wyse van 'n partytjie
evier.
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PJOiURtlc nIt., Stell nbosrh

Ele triese BeDodighede
Radio Reparasies

Tukkies I

hy na Wene en maak kennis tn. t
Mozart van wie hy 'n paar Jesse 111
kompo~isie ontvang, Terwyl in W ne,
verloor hy sy moed 1', maar by sy
terugkeer bly hy by die Farnilie
Brenning.
Op 22-jadge leeftyd g 11
hy w er na Wen en ontvan
onderwys in komposisi~ va,: Haydn, 1 ar
vestig hy h0111 VU' di
r
v: n sy
lewe-die
Wen
van Haydn, Mozart
en later Schubert.
Be thoven m ak
baie invloedryke vr! nde, en bly vir
'n aantal jare by die Prins
n Prinses Lichnowsky.
Mett.ert yd word hy h 1'0 md a.
komponis,
en ontwikk I al meet in
'n
.. karakter't-figuur,
Ternand
h t
ham beskryf as skepperide die indruk
van 'n genial
man wat opgegro i
het OJ> 'n af'gelee
iJand, en to skielik met die b skawing ill aanrakinggebring is.
Vanaf sy del tigste jaar begin hy
doof word.
Hierdi
slag h thorn
byna van sy sinne hereof.
'I Off het
hy daarna sy grootste werke
eskryf,
b.v. die Neende Simfonie, die laaste
Klavier-Sonates,
(fie laaste
strykkwartet teo
Sy metod
van kornposisi
was
pynlik in poging, Musikale idees het
sorns jar
en jare geneem am te
graei tot perfeksie. Tog vind 'n m n
seld 'n
cbrek aan spontaneireir
in
die groot werke van Beethoven.
Van Beethoven
hoor u di
volgende:
1. Voor p 1 tot E mont: I ier die
VOOI'Sp 1 i gefnspir eer d ur lie dr _
m van Goethe. In di dram l i
11wysin . vir mut i k.
2.
Turks
M 1'8:
Hierdie
stukkie neig to die 1 orni e. Dis
algerneen bekend; die Ttl ksc M r
uit die
KI vi 1" onate
in A v 11
Mozart i e tel' van 'n bet r eh It e.
3. In qu at tomh
0 cur :
'n In"
drukwekkende Ii d vir ba st In
orkes,
e ing deur Ch liapin,

e)ykop.
w d tl"yd • U.P. O.
Man: U.S. 8, U.P. J.
Vrou : U.P. 3_ U.S. 1.
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Na verwagting het U.P. toe daarin
ge laa am di Mati s t klop met
3 wedstryde teen 2 n 1 geveg is
lykop beeindig.
Soos ons egter voorspel het, het
eli Matie-sestal hard weer land ebied en die uitslag kon baie maklik
3 elk gewees het, as Terblanch (weltergewi ) nie 0 on elukkig was om
nie eli oorwinning 001' Srnit d ur di
. keidsre ters toeg'eken t word ni .
ie mooiste g veg van di a nd
was tu sen .abuschagnc (U.S. en
Claa sens (U.P.) in die middelgewi af'deling. Labuschagne het ommer
uit die staanspoor sy te nsts nder met
ra k haakhou teen di ken aan benoude oomblikke be arg. Claass ns
het mooi verdedig totdat Labuschagne
gtei skielik 'n harde linkerhou op
sy kakeb n geplt nt het n hom vir
die vall t lling na die planke g stuur
het.
i geveg tuss n J. S. Joubet t,
prin ,bol en Rykskarnpioen ill die
v rgewi -afdeling, n Jan Heroldt
het oak groot byval uit elok, Herholdt het sy t nstander sornmer uit
di
taan poor opg keil en dw r deur di dri ronde. op die aanval
gebly. Joub rt het e ter waar devolle
punte ingesamel met sy gaedbekend
korthoutjies en sy b t re ondervinding en t gni k het hom tot 'n 001'winning op punte gevoer,
And r boksers wat spesiale melding verdien is Barnard (U.S.) wat
vir Minnaar op punte geklop het en
Meiring van D.P. Laasg noemde was
. koon sy t enstander
001,
rna r h t
hom nogtan 'n kans e e om weertand t bied.

w

t

U. Stell nbosch e stoeispan het
Saterda hull
oeie vertoning te n
U.K. herhaal, deur U. PI etori met 7
gevegte te nOte
klop.
it was 'n
baie geslaagd toernooi wat d urgaans
stoei van "n hoe gehalt opgelewer het.
Haasbroek (kapokgewig) , Van del'
M rwe (veerg wig) en Jooste (midd~l ewig h t hull gev gte m t reguit valle gwen.
V r 1 di botsin
tuss n Jooste en rit wa baie aan ...
skoulil. Dl twee h t rn kaar uit di
taan poor wo
te lyf g gaan, maar
die Marie h t sy teen tand r rnooi in
to om gehou n d arin g laag om
hom twee keer" vas t druk.
Die w ltergewigt . Marinus (U.S.)
en Van Vuuren (U.P.), het ook 'n
uit tekende v rtoning gel ewer. Geen
valle is aangeteken nie, ma r Mad
nu
e groot vaart en behendighei
h thorn
'n 1 unteb slissin
besoi g.
Vc 11 die nder sto iers het v at
land, di
Malic
se kaptcin, en
Gouw hull onder kei.
Kapokgewig: Haasbroek klop Marnewicke met 2 valle teen O.
Veer wig: Van d r Merwe Hop
J ooste m t 2 valle t en O.
Ligg wi : Muller klop
uv nh g
mel 1 val teen O.
W It rg wig: Marinus klop Van
Vuuren op punte.
Mic1deIgewi:
Jooste klop Brit
met 2 valle te n O.
.i swaarg wig: Brand klop Van
Jaarsveld op punte.
Swaargewi : Gouws klop Van Tondel' op Punte .
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