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KITTERENDE HOOGTEPUNTE IN! So ktog ~ n Studente 
KUNSWEDSTRYD I n Voortrekk r 

I 
Verlede Woensdagmiddag het 'n 

tweejarige klonkie skielik poorloos 
verdwyn. Na 'n yweri e maar on 
sukse. volle soektog bet die plaaslike 

I 
polisie die Voortrekkers en die O.B. 
studente-kommando genader om hulp, 
Spo di was ongeveer 80 ywerige 

I' Voortrekkers en vrywillige studente 
en lede van die O.B.-kommando e I reed en hull het 'n uitgebreide 

! soektog op tou gesl t. 

I
I Donderdagmiddag om on eve r 
4-uur is die lykie van die klonki 
gevind in die rivier op 'n plnas 'n 

L 12.aar my I uit (lie dorp. Blykbaar 

I net hy in die rivier geval en 'n 
, entjie afgedryf in die rivier, 

het ook in hulle verskillende klasse I 
presteer. ! Verdere 1 ommuui I iC8C 01)- 
riitO:a~~!;~~~ df;,°~:'~!~sGvir I ruiery ill Naturellegehied, 

koorsang dat 'n hoogt punt in die! Volg ns verklaring van die Sekre- 
. kunswedstrvd bereik is. Onder lei- II; taris van Neturellesske (mnr. D. L. 
di d G C Cilli - J h Smit ) onlangs voor die Gekose mg van r. . . 1 te, nr., et 
die Universiteitsltoor weereens van I Komilee cor Staalsrekeninge, i 
deeglike afrigting getuig n 92% in I daar onh ilspell nde faktore op die 
een klas behaa1. Dit sou nie reg- ,!! oomblik werksaam in sommige na 
verdig wees om nige van die and r tur llegebiede. 
kore wat meegeding het weg te Iaat ] Op 'n vraag van sow 1 mnr. Werth 
in hierdie bespreking nie, want so- i as rnnr. Louw het g noemde beamp 
weI die kleuterkore, (en hull w s t laat blyk dat daar politieke agl 
pragtig I), as di verakil lende skool- t d rs w rks am is, n ho w 1 die 
kore, koshuiskore en serenade-kore sekr. ni narn wou noem en die 
het eenvoudig sang g lewer uit die di aak direk openbnsr nie (t rwille 
boonste rakke. Sou ons eg ter moe. van persoonlike verl enth id) het hy 
melding maak van uitblinkers, dan tog toeg stem dat daar K mmunis 
verdien, naas die reeds-gene mde tiese opruiery geskied wat bai la 
Universiteitskore, die koshui koor v roorsaak vir die N turelle- drni 
van Gr ylock en die ser enade-kor e nistrasie. 
van mnre. John Pauw en Philip Mac 
Lachlan 'n besondere plekkie. Kom 
luist r maar mere-a and na "Liebes 
t raiime" van Liszt I 

Die mededinging in die afdeling 
Volkspele en Volksdans was ook 
vanjaar be onder skerp. Die Jan 
Pierewiet-gesel leap het die hoo ste 
p rsentasie in n klas behaal, maar 
die Hester Morrison laer met v r 
skeie pryse het werklikwaar die b - 
oordelaars verras, esonder mel 
ding moet ook gemaak word van die 
uitvoerings deur die skoli re gele 
wer: seker hoef die jonges niks vir 
die oueres hier agteruit te taan nie I 

Uitblinkers in elke Kunsafdelinq 
DIS 9070, 9570, JA 100%· ! 

Die jongste kunswedstryd - ongetwyfeld die mees geslaagrle wat 
nog op Stellenbosch gehou is - word hierdie week afgesluit. Vanaand 
en mdreaand vind in die C.S.V.-Murraysaal en die Stadsaal onderskei 
delik die Junior en Senior pryswennerskonserte plaas, by welke ge 
leenthede van die allerbeste talent, wat meegeding het, sal optree. Die 
gehalte wat voorgedra is in alle klasse was deurgaans besonder hoog. 
~n hierdie twee konserte beloof om andermaal hoogtepunte in die 
raar se kunsbedrywighede op Stellenbosch te wees - vir die eerste 
eer sed..ert die voltooiing van die stadsaal is daar selfs plekke op die 
verhoog bespreek. 

Veral verblydend vir die organi 
se.erders was die groot aantal inskry 
Wings wat van nuwelinge ontvang is, 
te meer waar dit nuwe en onbeheer 
de talent was wat die to on deur 
gaa!ls aangegee het. Baie van die 
~orlge pryswenners moes hierdie 
eer voor die jongeres die vlag 

~t~Yk: . voorwaar 'n verskynsel wat 
ale VIr die toekoms van kuns en 
tnusiek op Stellenbosch inhou. 

KLA VIER EN SOLOSANG 

~ rster en Serfontein, mooi gepres 
d~ r in die klasse vir solosr ng, I!l 
Ale solosang vir dames het mej. 
a 11na Immel man weereens die toon ..:n egee, rna m j. Martina Roos, 
to a~ in twee kla se presteer het, en 
l'l1 eJ. Ella de Wet di nook hier ver- 
eld t word. 
In die afdelings vir klavier was 

l.lW linge ook vir 'n paar eerste 
n~n ae prestasi s verantwoordelik, 
). runre. Louis t yn en Hennie, 
k.l.lbert. Mnr. Steyn het met 'n 
in Itt~rende vertolking 'n eerste prys 
a die ope solo behaal, terwyl hy 

()l am met mnr. Joubert ook die duet 
~l) tWee klaviere in die onder 19 
"-eas gebuit het. Bekende staatma 
L rs, .. o.a. mejj. June Strauss en 
a ttha Vosloo en mnr. Alby Louw '-------~~_:~~~~~~----------------------------~~~~~~--~----~----~--------------- 

In die mansafdelings, wat in teen bt .lling met vorige jare besonder 
ale inskrywings getrek het, het 
hvee eerstejaarstudente, mnre. B. 

A.N.S. teen KOIlUlluuisme ! 
• Donderd ga nd, 8 Junie om 7.30 
vind daal' in die C.S.V.- 1 'n 
v rgadering plaa. ontle.r 'beak 1' 

llling Vall, en g r 1 deur, die 
A.N.S. 

• P"'of. Murray van U.K. 1 mnr. 
Wyn nd Louw, b k nde rgit k 
Van d,e P 1'1, apr ek die verga 
delring toe 001', ..• 

• '" .01E KOMMUNISME!! 
U mag nie weSbly ni ! Sor 
u daar i.! Bring u rna ts • ~ 

SKILDER, BEELDHOU .... 
In die aid ling kild rkuns is skit 

terende prestasies gelewer deur S. 
Wiid mev. M. Bey rs en W. 10£ 
meyr' ,(lg. het vir. een werkie lOO~h 
behaal). Ook mej, Kotze het bai 
goeie werk gelewer - h t u h l 
pot roseknoppe gesien? Uitstaande 
b eldhouwerk is gelewer deur Ella 
van der Merwe (~at ook goed g. M 

pre t er h t in kilder), W. de Vtl 
lier wat uitgeblink het in gebakt 
kleiwerk en di jong seun Bam van 
iviersonder nd. 
Die hele naaldwerkafdeling is d .ur 

Huis-de- Villiers beheers met sulk!: 

darnetji S soo. m jj. I. d 
B rgrnann, h .. Roth, S. M ais, vs-. 
w y n de Druyn. M jj. Wildner, 
Roth en Wilken het lk 90% behaal, 
t wyl mev, 1. P. J. van en bur 
95% b ha I h t, a ook me], Kob 
Mo tert wat 'n stul kie perf kt , werk 
gelewer het, 

M r die algem ne g halt e was 
deur a ns so hoog in all fd lings, 
dat dit 01111100ntHk i om 1 die v ._ 
dienst likes te no m. 

HULDE AAN HULLEt 

REKENDE DIGTEH VOOR 
nEnATSVEIUJNI(aNG 

01 ---' 

Voortrekker 

INSPAN UITSPAN, ONT 
by die Melktert, Tui g maakl 

Pasieiijies, Ko« isiers, 
'Pannekoe 

P N 



2,WEE 

IE EIKE KA <f~ 
ODder en onUke toe.11' van 
(Mnr. en Mev. van Zyl) 

SIGAR TTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ETES ALLE URE! 

In ruil vir u gewaardeerde 
onder teuning waarborg on u 
DIE BES7'}: DIJ£WS'l'E 

Skeer-Lemmetjies 
Pakkie van 5, 9 :.ad, 
In karton-dosies van 20 
pakkies van 5 I mm - 
tlies elk, 15/10 

HORLOSIES 
On her ' n wond rlik 
keuse van beste n ge 
waarborgde Switserse 
Armband-horlosies 
VANA £' .. '-0 TOT 7-0-0 

R. MULLE 
(Eien .) Bpk. 

Pleinstraat, S l'ELLENBOSCH. 

ns hied u d 81 undige 
bediening Cll betroubare 

medisyne aan, 

• 
JOERNIN G en SEUN 

(Ei.nl.) Bpk. 

J loek I3i rd- en Pl instraat, 
S T ~ T .r, B N nos C H . 

laza 
Foon 001S. • org(! Wa" llingtol1 
lept Iere 

JACK BENNY 
ANN SHERIDAN 

V rydag cn Saterdag 
2 en .1 J lillie 

Matinee: Saterdal om 3 n.m. 

Goeie 1{aad ! • 
Daar kom 'n tyd in die Iewe 
van lk men. dat hy i h 
netjiel wit 1 t druk, al i. di 
net . 

'n Vi,it ka rtj' 
'n Sirku'''r 
'n Program 
tn Blo ml •• ina 
'n Gele de Diuerta.i. 

of wat ook. Kom reguit na 
ons. Onr raad is vry-ons werk 

word gewaarbo g. 

Pro Ecclesia - Drukkery 
Pa.tori •• tr at.. tellenb .r.h. 

DIE MATIE 
Aile Korre.ponden." aan: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAKTEUR, 

Daabre k. 
t 
I Korrespondensie i.s. lnskrywings 

aan: I Die Matie Admini.tra.ie, 
Po.bu. 28, I STELLENBOSCH. I Dee) IV. 
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A(;STE STELLENBOS E 
KUNSWEDSTUYD 

Die agste kunswedstryd het weer 
eens nuwe hoogtepunte in die be 
staan van die Stellenbosse Kuns 
wedstryd opgelewer. lIierdie jaar 
likse hoere presta ies en gedurige 
vordering kom natuurlik voor in die 
geleidelike uitbouing - en ontwikke 
lingsproses van die noodsaaklike, 
positiewe kultuurdaad. 

Die kunswedstryd op Stellenbosch 
het gegroei uit die ins telling van 
jaarlikse Iandswye kultuurdagvie 
rings deur die F.A.K. in 1928. Hier 
die vierings het egter alleenlik die 
vorm van toespraakdae aangeneem 
en veral plaaslik is die hope lose 
ontoer.eikendh id van so 'rr "kultuur 
belewing" - 'n toespraak en die op 
wekking van 'n tydelike emosie - 
baie skerp gevoel. Spoedig is dit 
dan ook vervang deur tableaux-voor 
stellinge deur die verskillende kos 
huise, en musiek en .voordragnom 
mers is in die programme geinkor 
poreer, Vername elemente van 'n 
kunswedstryd is dus reeds hier 

j ing hou, en die ontdekking van I goei talent en vaardigh id het die 

1

:1 idee van 'n kunswedstryd laat ont 
taan. Die groot gedagte was 
aanvanklik om so 'n groot deel as 
moont ik van die gemeenskap aan 

\ 
die vi ring te laat deelneem, en 
odoende 'n mate van omvattende i posit! we verdieping in kultuursake 

II :;~e:: e;; ~~~'~;;e ~;;;;;:;:):;;~ 
kuns in i e skakel, het ander kuns- 

I elemente spoedig vorentoe getre 
vir inskak ling odat die kunswed 

! tryd vandag definitief aan aIle ta- 

l· lent op waUer gebied ook al moont 
likheid van mededinging en geleent 

, heid tot selfontdekking hied. Menige 

I· bekende kunstenaar is dan op die 
Stell nbosse kunswedstryd ontdek 

! - ons kan • legs enkeles noem: I Arnold van Wyk, wat reeds 'n groot 

I mate van bek ndheid verwerf het, 
i het vir die .eerste keer in die open 
! baar opgetree onder die kunsw d- 

'

I. stryd; Hubert du Plessis is feitBk 
'n produk van die kunswedstryd; 

II Siebert Wiid, die talentvolle jong 
skilder, het reeds in sy skooljare 

i nan di kunsw dstryd deelgeneem. 
i ! Deurdat so 'n groot aantal deel- 
n mers ingeskakel word (vanjaar 

f was daar ongeveer 2,000 inskrywings) 
word aan almal die geleentheid 
g hied om tot meerdere kennis en 
begrip te kom van die verskillende 
kunssoorte en norme van wat as 
kultuur bestempel word. Die hoUe 
woord kultuur neern nuwe bet kcnis 
aan - die stan nard van kennis, 
begrip en anvoeling word opgehef. 
~n clan volg di.e 1 lldswye waarde: 
vanuit St llenbosch versprei mense 
oor ons hele land om die waardes 
verder te distribue r. Dan sicn ons 
die terugkaatsing van die lcultuu!, 
waardes wat uitgegaan bet 'Van ~le 
Stell nbosse kunswedstryd as 10- 
skrywings van oor ons hele land die 
kunswedstryd t estroom. 

prlD 

In sake van kultuur is ge;n gro~t 
'prong moontlik nie - 1 IS al d!C 
kennis reeds daar, tog moet d~e 
volk deur elke stamelende stappJe 
ontwikkel. Ell j r na ja r is d~e 
verdere stappi.es merkbaar in dIe 
kun wedstryd - die ontwikkeling 

o 

Die Oorlog 
BIUTTANJE EN RUSLAND 

.,De WaereldKescbiedenis is 't 
WureldKeri cbt, 

Ver.eldinz, de wet der Historie;" 
- Ten Kate. 

In on h aste • rt.ikel is daar kom 
Ul -nt.aur gelewer op die morl waardige 
rur dg wing aan Ruslund vu n veldm. 
Smuta in By jongste Birm inghamse 
redevoering : "Laat· die stem van 'I'ol 
stoi tot Rusland en t,ot ons SPl'( ek lie 
wor as die stem van r url Marx, wat 
buitendien nooit 'n Rus was en ook 
nooit van Rusland was nie." 
Sedert, Smuts SO toesprnak was Brits 

Rusaiese verhoudings W ereons die on 
derwerp van b -langrike r('dovoerings 
in Louden. In'n twa -daagse debat in 
die Brit e Laerhnis 001' die buitelnndse 

gOl'it geheu nisse, Hullo onthou no 
die baie ounangennm dingo wat i 
Amerika on Bribtanje t.een die Bolsj 
wi t g('''' n geskryf is, nntuurlik voo 
Rusland ons bondgenoot geword het 
Bai van hierdie ong lowige Thomass 
onthou waarskynlik nog hoe Churchil 
self vroeer teen die Bolsjewiste uitge 
vaar het. Vandaar dat die Ruslan 
van 19-14 voorgestel word as die bekeer 
ling, us di verlore seun wat tot di 
geleder van die A ngel-Saksiese g 
me nskap van fat. 0 nlikheid terugge 
keer hot, as die bo tvaardige Wll 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
beleid hot sowol premier Churchill as 
(lio minister van buitelandso sake, 
Eden, veel aandag aan hierdie onder 
werp gowy. 

CHURCHILL EN EDEN OOR 
RUSLAND 

VoIgcns die Britso Premier sou die 
oorlog, na mate <lit vorder, mindel' 
ideologies van aard go'\\. ord hot, "Diep 
guando verandorings hot in Ruslund 
plaasgevind. Dio 'I'rctskiistiese vorm 
van kommunisme is totaal uitgewis." 
Die uitkyk van die Bolsjowi t.ieso staat 
sou" 'n 10 rkwan rdigc verruiming" on 
de rgaan hot. Ook din "godsdicmolsy 
van die Russies 1 we" sou 'n "wonder 
liko wedergoboort ,H belcef h st, 
Minister Eden was nie mindel' uit 

gesp1'oko nie, Oul hy wil "gruag die 
noust en volste samew rking met H1l8- 
land ht)." Jly rken egter dat daar 
SE kore moeilikhede beataan - mo ilik 
hi d wat in die ccrst o plck - die erfe 
uis van ugterdog is." lly praa.t sirs 
van 'n "b rg van agterdog". "Daar 
is ook", volgens I~den, ., verskille in 
die regeringavorm, in dio bonding teen- 
001' die individu, t enoor dio pcrs en 
so III '( r, Dit is b trcklike groot v l' 

skillo en dit sal betel' pas om dit son 
dOl' meer onder die 00 to sien. Daar 
is l'gt riots anders wat oorwc 'g moeb 
word, naamlik dat ill dio rlrie groat 
wereld-uitbarst.inga - die Napolcontie 
so oorloo, die vorigo W81' eldoorlog II 

hi rdie ooriog - ons saam vir dieselfdo 
doel g veg hot dour to v l'hinder tlat 
en man of 0 n moondheid dio lll'lo 
gu ropn. domineer." Aldus die Uri ts" 
ministor van huitelaudSO Bltli:o. 
LOFLIEDERE VIR ONGELOWIGE 

THOMASSE BEDOEL'l 
Wat si t agter 11ieru ie 11ei tSt loflie 

d 1'0 oor Dolsjowistiese vo()~rt.reflikh I.d 
en Brits-Russicso Bam werkmg? Is dlt 
dan nio V(LnSt lfsprdwnd dat 'n bondge 
noot hi rdi voortreflike cit ns] apPe bo 
sit, ui en dat Rlunewo1'king met hierdie 
bonclg ,noot 0.01 un di~ ~orl ~ goen nan 
boveling nodlg het me P ])10 antwoo1'd 
op him'die vrae is tInt daar in Amerika 
en Bl'ittanje Dog aityd baie ongelowige 
'I'homas, 0 is wat in Bolsjowistiese voor 
tr flikhoid nio glo nio on dut bie1'die 

I 1oflicdero in die 0 rste pInk vir hi l'fIil:' 
'l'homnsso b doel is. Donk nd III l'll so 
soos ~cldm. I. muts mo t Oortuig woOrd 
dat .he RU8AlOAe Kolos ba,ia OllS}GU}f Jik 
is In dat sy at '111 nia ru( or die van dio 
Dllit.so Jood 1{n,rl Mal' ni maar dio 
VUlI t1i ltus8iNIO idealis 1.'nl~t.oi is. 

Dio ongolowige Thomas 0 11 ,t egttll' 

van die letterkunde muslek voor 
~lrag, sang, skilder e~ beeldh~ukuHS, 
m aUe afdelings van die Afrikaanse 
kult,!Jur met 8y nuwere w ardes. 
Die prYswennerskons rte vanaand 

en rnoreaand luit die agtste Ste! 
Ienbosse kunswed&tryd af; da is 
a~les agt~r die rug, al die organisa- 
Ie, al dIe .mededinging, al die op 
gewondenheld _ maar die kultuur 
daad en -diens sal voortlewe en vol 
gende jaar sa] op 'n hoer fondament 
voortgebou word tot die bereiking 
van nuwe hoogtes. 

bo 

voortnun "voor hot go de" sal wees. 
WAT VERSWYG WORD 

In hiordio lofliedere word sommi 
ding tji(.'H nogal uit die lOOg verloor 
A' Eden die Britto heriuner aan Brits 
Russ ies samowerking "in die dri 
groot wor ld-uitbarst.ings - die NapC 
I ontiose oorloe, die vorigo wereldoor 
log en hierdie oorlop; -" dan hot h 
versuim om 1111110 ook aan iets ande 
to herinn r, nI. Brits-Russi so vyan~ 
Al ap en oorlog nn HHS toe die bond 
genot die Bolsjewisme van 'n vroee 
bondgenoot met vapengewold wou ui' 
delg. As Churchill vandag beweer da 
"die godsdicllSSY van dio Russieso le'W 
'n wonderliko wed rgeboorto ondergaa 
h t", dan moet hy of baie slog ingeJi 
woes (f teen fly b rterwote praat. 1 
dio work van Mal' rico Hindus 
.,'Mother Rus ia.", in HJ.14 uitge~ 
Ices ons o.a. die volgende: .From the 
vory first daYR in power • . . . tb 
Bolehoviks perceiv d in tho Russia 
Church one of their most formidabl 
unemie ... : Now, after a quarter C 

a cc nt.u ry of Sovi it.ism , the politic 
r( lu j i011R between tho Soviets and th 
Church Ill' more than cordial. IW 
this oordinlity does not, in this writer 
judgm nt indioat.e a reviv I of religiC 
in Russia or an ond to the confli 
between religion and B Ishcvism .. 
In mat.ters of principl and doct.rin 
n ithority holds a SUJH me position I 
Russin. It is authority which mllJ<il 
and unmakos lnw and not tho reverS 
Ultimat , fin I, irrovooable Iluthorit 
is vGsted at preseut in fonr men: Mar 
gngels, lJenin, and Stalin. Their 1I 
taran s nro the court of last resol 
in nIl doc'trillal or ideological di 
Imtos." (blss. 268-269.) Aldus 'n V 
wondol'aar 'an dio Bolsjewistiese R 
land. 

Dio I' dovoodngs vall die Brit 
stautsmllnne ten opsigte van Uu II), 
getuig voorts: I~erstens, 'n politi~~ 
en idco]ogiese bollemakiesio wat enl 
jare gelede mooilik denkbnar w~ 
'rweedens, 'n Britse afhanklikheid VI 
hOUl Russies8 beledigings en vorkleiJl 
rings insaI{ Polo, Buid.Slnwio o~ 
111nt wolgeval. En derdons, 'n dofllW 
Uns' go parteI1eCll die ~('vaf\r dnt (.}il, 
in Europll, WAnrvnn Uritt.a,lljo dOG} ul 
Jllnn.k, n:Hl.r ~llgs cen groot moondhe1 
na him·die oorlog sal WeHS, nl. RuslllV 
of Duitslnnd. 'l'eon hierdie grootJll 
Bnl un.ar vir llritt.u.nje en groD! 
moondhedo as bontlgm'toto op l~llrO 
wees nino Ay ideo vn.n mngsewewig Jll 
iets vnn die vorlcdo wees. 

PUEEKBEURTE 

SONDA ," JUNIE 

Moederkerk: 
30.30 v.m.: Prop. F. G. M. du TO' 

7 n.m.: Dr. D. R. Snyman. 
Nuwekerk: 

10.30 v.m.: Ds. A. F. Louw, S 
7 n.m.: Ds. A. F. Louw, J 

r tt 



DUBBELMEDIUM OF ENKELMEDIUM? 
'n Vuurwarm taalstryd met die probleemvrjlag: "moet ons enkel 

mediumonderwys in ons skole handhaaf of moet ons dubbelmedium invoer?" 
is tans aan die gang. Hoe om te verhoed dat dubbelmedium ingevoer word, 
is die strydfront vir die politikus en die taalstryder; om te se of di hel 
aaak opvoedkundig en sielkundig in die 'ha k is, is die taak van die opvoed 
kundige. Ondanks talryke argumente word die kernprobleem heel dikwels 
verbygesien. Wat word dan eintlik bedoel met stellings soos die volgende: 
Dubbelmedium is sielkundig en taalkundig verkeerd; die kind word in die 
ontwikkeling en ontplooiing van sy gedagte-inhoude en denke gestrem; 
deur medium van 'n tweede taal spreek on, nie 0 direk tot die g a v n 
die kind nie, Sonder om tegnies te raak wil ek kortliks op hierdie kwessie 
ingaan. Ons beskou die saak van die standpunt van die Afrikaans prek nd 
skoolkind. 

Die Afrikaanssprekende kind groei op in 'n Afrikaanse taalatmosfeer 
met 'n tipiese Afrikaanse omgewing, tradisie en 'n eie manier van dinge 
doen en ie. Kortom, die kind ia vasgtegrGei aan en vergroeid met ay apeaifi ke 
omgewing, kultuur, taal, allerhande taalaentimentjies en taaleienaardighede. 
As sodanig staan hy in 'n baie noue "psigiese" verhouding tot sy kultuur 
en taalomgewing. Die Afrikaanssprekende sien die wereld anders as die 
Engelssprekende. Word hy in sy moedertaal aangespreek, roep die bekende 
klanke onmiddellik die beleefde en deurleefde ervarings, gewaa wordin e, 
sentimente en assosiasies in hom wakker - dinge wat slegs moontlik is 
as die mees direkte kanaal, die moedertaal, gebruik word. Aldus vind die 
beste taalaktiwiteite en geesteswerksaamheid plaas. Die kind kom op hierdie 
wyse die naaste aan 'n totaalbeeld van die hele situasie. Woorde, b.v, "hond," 
,pratery," .,suipery," "Jan-hulle" ens. het sekere begrippe, inhoude en gevoels 
waardes wa t aIleen deur ervaring tot stand gekom het. In die klankgroep 
"hont" is dus vasgele en ge-assosieer die begrip waardeur dit moontlik word 
om die klanke "hont" met 'n beeld van hierdie bekende dier te verbind. 

Gestel ons sou die letters ~ndersom rangskik en die klankgroep "nhod" 
kry, dan is die klankgroep nie in staat om as simbool vir 'n hond diens 
te doen nie: die klanke is leeg want die begrip en inhou is daar uit. 
'n Klankgroep sonder 'n begrip is leeg omdat daar deur ervaring nog nie 
inhoud aan verleen is nie. 

Indien ons nou se b.v. Suid-Afrikaanse geskiedenis deur Engelsmedium 
onderrig, hoor die kind 'n hele boel minderbekende k~anke waarvan die 
rvarings tussen klank, begrip en voorwerp swak ervaar IS met v aghede en' 
yle inhoude. Omdat die assoaiaaie-verbande vaag is, moet hy g'roter eestee 
energie en inapanning aan die dag Ie -om die inhoude te probe' r nap, Sy oor 
Ie 'n groter beslag op die klanke ten koste van die inhoude self. Van 
die kant van die kind as hoorder van gedagtes en mededeler van gedagte 
inhoude vereis dubbelmedium letterlik duhbcle inspanning waardeur die 
denke veel gestrem kan word. 

Laat die kind die tweede taal as 'n nuttige g bruiksmidd I aanleer, 
maar verhoed dat die geesteskanale waardeur med delings en gedagt -inhoude 
werk, belemmer word. 

Nee met die taal hang meer saam as wat dit op die oog lyk. Dit 
gaan hier' om die hele taalatmosfeer waarin die Afrikaanssprekende of 
Engelssprekende leef en beweeg. Dit geld die hele saak van volk, volksverband 
en alles wat daarmee saamhang. Dit is die geval van 'n verhouding volk 
taal. Maar hieroor later meer. 

F. J. LE OUX. 

Oud." Volkie," Stig Bond CAI .. V. STUD}~NTE·VEI • 

• D tum: Maand g P Jun'o, S ... u'Ur. 
• Plek: Ou L skam r, 
• Tern : "Christu. en di Owerb id," 
• Spr Icier: Mnr. C. Colijn. 

Verlede Vrydagaand het 'n aan 
tal oud-skoliere van die Hoer Volk 
S~ool, Heidelberg, Tv]., 'n gesellige 
dtnee in die C.S. V. koffiehuis gehad. 
'By die geleentheid was mnr. Willie 

b
M'uller, die voorsitter van die Hoof 
estuur van die Oud- Volkiebond 
(~y is ook 'n oud-Matie en tans van 
dIe redaksie van "Die Transvaler") 
aanwesig, en op sy voorstel is oor 
gegaan tot die stigting van 'n tak 
vau die bond op Stellenbosch. Mnr. 
~. J. Rousseau is gekies as pla as- 
lk organiseerder. Daar is ook be 
S!uit om 'n telegram van gelukwen 
Ing aan die skoolhoof, mnr. Ste 
phen Eyssen, te stuur; hy het gedu 
~ende die week sy verjaarsdag op 
retoria gevier. 

Vir die rna'" "a" a &lol •• nde 

o Paar Sandale 
Stewels 

Q S oene 
BESOEK 

U 
die deskundige 
ko nmaker en 
r ep ar eer d er 

Foon 
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JflEET U? 
lJ 'Weet ek r hoe swa r dit IOsnl il 
0l'Q g ldji a te kry vir di ditji. en 
d tji .1 

Alfred Blomma rt, 
org dat u toekoms nie, na 'n suk 

sesvolle Universiteitsloopbaan, deur 
ebrek nan geldelike vermoe belem 

tn r word nie. J ong professionele 
tll~nne en vroue weet dat hulle sal 
~lskien lank moet wag voordat hulle 
n winsgewende betrekking sal kan 
?pbou. Dokters of prokureurs moet 
n praktyk of vennootskap koop. Die 
Illaklikste en "beste manier om u 
P1anne te bewerkstellig is om nou 
te paar en u besparings in UNlE- 
t INGSERTIFIKATE te bele. 

)(oop hull deul' middeI v n N ege 
"enni Sp neels, of vir kon nt, by 
llige Posk ntoor. 

(Foon 48 en 176) 
I rkstraat, 

STELI.JENB sen. 
KRUIDENIERSWARE ... 
__ YSTERWARE - - 

PRODUKTE - - 

Die Winl{el vir billi1(e en 
spoedige bediening. 

DRIE 

Onder Onsi s 
Mej. Z nny I Gr Ilg v n Huis-de 

Villiers, wat vir die afgelope paar 
wek vir 'n blindederrnop rasie in die 
plaaslike hospitaal was, is tan weer 
op die been en terug in die koshuis. 

* !'JC * 
Mej. Ferri Brech r het verlede 

Saterdag v rjaar en by die geleent 
heid etlike maats van Huis-d - Viltiers 
onthaal. 

'" '" * 
Dinsdagaand h t die j arlikse hui - 

dans van Sonop pl Ig vind in die 
banketsaal. Die hele funksie was 'n 
skitterende sukses, en die uitst kende 
saalversierings het 'n aangename at 
mosfeer geskep. Di er gaste was 
prof. Van Rensburg en dr. en mev. 
Wagner. 

* '" Aan m ar' .. M rius Krig J1 J. A. 
N 1 is elk 'n beurs van £100 deur 
die Hoof-veearts van :Windhoek ge 
skenk vir navorsin in S.W.A. aan 
die einde v n die jaar, 

* * * Mej. Sally v n T ond r, van "Die 
Uitspan," het onlangs by geleentbeid 
van haar verjaardag 'n groot antal 
vriende gesellig onthaaJ. * . 11= 

Die Matie wit hiermee Peet v u 
der Walt, kapt in van ons re voet 
balspan hartlik gelukw ns met y 
insluiting in die We -Kaapl rid-span 
wat more teen Boland optre . 
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Pleiustraat, Stellen bosch 

Vir uiaat de in 

* {Boeke 
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* KUnSTnaieriaai 
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SA G D UR 

GLADYS HUGO 
met 

JOAN VAN NIEK 
AS PIANIS1 E. 

Viool, Voordrag en nuder aant eklik 
hede d ur plaaslike talent, di St 1- 
lenbo chse Boe e-Orkes en die Jan 

Pierewi tg selskap. 

in di 

STADSAAL 
op 

9 Juni 19 4 
om Ire,,'" 'tgtllll r, 
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C .. V.-BOEKHANDEL 
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Sportmann In Die 
Nuus 

Chri .(Tiekie) Mullm· 
Aan die einde van die tennissei- 

oen 1943-44 het tenniskenners in die 
W.P. c:nparig saamge tern dat die 
blonde Stell nbo ser, Chris Muller, 
of Hewer TIekie, soos hy alom be 
k nd taan, onte n eglik die uit- 
t ande speler van die Westelike 
Provin ie was. 

Muller is op 26 Junie 1916 in die 
Eikestad gebore, Sy vader was wyle 
dr, Tobie Muller, 'n bekende voet 
balspeler van eertyds en spt nmaat 
van die onsterflike Japi Kri e. Op 
vroee 1 ftyd het Tieldc a1 die raket 
han r en in y Juniormatriekjaar 
het hy y plek in die plaa 'like hoer- 
kool e eerstespan saam met Dawie 
Kri en Fanie van del' Spuy inge 
ne m. In daardie [aar het die eer- 
t koolspan ook vir die eerste 
keel' die du Toit-Interkoshuisbeker 
verower, deur die Universiteitkos 
hui • peter die onderspit te laat delf. 
In 1934 sit hy sy tudies verder 

voort aan die universiteit en tre 
die sei 0 n g reeld vir die tw ede- 
pan as enkelspel r op. In 1935 kom 
hy egter vir die eerste keer op die 
voorgrond toe hy die knie in die 
Hnaal van die universi eitskarnpioen- 
kappe teen Freddie Kirsten (nou 
prof.) in 'n taaibevegte wedstryd 
moes buig. Mull r se eerste groot 
wedstryd was op Rond bosch n wei 
teen Norman W hmeyer in dieselfde 
[aar, Die ou vet raan het egter gou 
kla rge peel met die jong Stell en 
bo ser. in re uit stelle. 
Gedurend die 1936 - 1937 sei- 

o n het hy afwisselend as tweede 
en derde enkel peler opg tree vir 
U.S. In 1937 het hy 'n interessante 
tennisto r deur die Oostclike Pro 
vin le me gemaak, n ond r andere 
t en 'n p 'v n Queen town opge 
tree, wat met uitsonderin van een, 
~ Imal Gr-ens-spelers was. n hi r 
di wedstryd het Tiekie hom deeg 
Iik laat eld. 
In die W.P.-kampioen!'>kapp wat 

a n di b gin v n 1938 plaa g vind 
het, het Muller s am met Dawie 
Kr! to in die halfcindrondte d ur- 

vir 

Elektriese enodighede 
Radl'O en all RD' EI.ktt;"" e araSles ... 

Lan Voortrekktr Apteek 
ANDRINGA T AAT 

Vir LAI ND 
G ONDHEID 

DRUIWE AP 

Onlhou' .w.v .. 
Eo" de Cotolln i 'ft 
be,ond r oal glmaltl 
n lriek , .. de IJarl"um 

~-- .----~--------------~ 

nie. I~ die Univ rsiteitskaplploen 
skappe dien by sy ou teenstander, 
Daantjie Maartens, in die eindwed 
stryd, 'n geweldige loeting met 6--0, 
6-0, 6-0 toe. Net een keer ver 
loor hy gedurende daardie [aar, ell 
weI teen Louis van der Walt, die 
bekende Suid-Arrikaanse en Suid 
Transvaalse tennisspeler, in die bot 
sing om die Wilcocksbeker op Stel 
lenbosch tussen S.-A. universiteite. 
In die ligawedstryde het hy met 
gedugte spelers S005 Billy Muller 
en Norman Wehmeyer afgereken. 
Laasgenoemde moes in 'n spranke 
lende wedstryd met 6-4, 6-4 die 
stryd gewonne gee. Hy is ook in 
1941 as no. 2 enkelspeler in die 
W.P.-span ingesluit wat op Welling 
ton teen Boland gespeel het. 

Begin 1942 bebaal Muller saam 
met Maartens, een van sy hoogste 
prcstasies in die tenniswereld deur 
hulle weg oop te spook na die finaal 
van die W.P.-mansdubbelspelkam 
pioenskap. Hierdie uithaler Matie 
paar moes egter die knie buig teen 
so 'n sterk paar as Alan Milne en 
Pat Hughes. Dit was die eerste 
keel' sedert 1897 dat Matie-tennis 
spelers aan die eindronde van 'n 
W.P.-kampioenskap deelgeneem het. 
In daardie [aar het Andrew Rowan 
en J. M. Hofmeyr die kampioenskap 
van die W.P. gebuit; Hy is ook 
gekies aan die einde van 1942 om in 
die afwesigheid 'Van Milne as no. 1 
enkelspeler die W.P. teen die Boland 
te verteen woordi g. 
Gedurende 1943 het Tiekie onoor 

wonne deur die seisoen gegaan wat 
die enkelspel betref en in die ge 
mengde dubbelspel die prestasie her 
haal sonder om 'n enkele stel prys re 
gee. Grootliks as gevolg van sy 
inspirerende entoesiasme bet Stel 
lenboscb verlede jaar die eerste 
keel' in die geskiedenis van die klub 
die W.P. Groot-Uitdaagkampioen 
skap gebuit, en vanjaar die Gemeng 
de Kompetisie van die W.P. 
Dit is feitlik onmoontlik om 'n 

Matie-tennisspan sonder hierdie ge 
vierde speler voor te stel. Die klub 
het ook sy vooruitgang in die jong 
ste tyd veral te danke aan die on 
baatsugtige en onverdeelde trou wat 
hy aan bulle bewys het. 
Muller het deur volharding en in 

tensiewe oefcning stadig na die 
hoogste sport in die tennisleer ge 
klim. Sy sukses kan veral toegeskryf 
word aan sy geweldige konsentrasie 
vermoe en 'n wil om t wen. Nie 
soseer egter om sy prestasies as om 
sy groot spol'tmansgees is hy vandag 
allig een van die gewildste persone 
op die tennisbaan. 

gedring. In en van die hardst en 
aanskoulikste wedstryde van sy 
tennisloopbaan in die W.P. is hulle 
naelskraaps in vy£ stell deur Alan 
Milne en Billy Muller, die uitein 
delike wenners van die titel, geklop. 

Nadat Muller in Junie 1938 sy 
M.A. (Geskiedenis) met lof behaal 
het, het hy in September van die 
self de jaar met die S.S. "Windhuk" 
na Engeland vertrek vir sy doktorale 
studie aan die Oxfordse Universiteit. 
Hy het intrek g neern in die Wor 
e ster College. Aan die begin van 
die akad miese jaar (wat in Enge 
land in Oktober 'n aanvang neem) 
h t Muller dad lik aandag getrek 
deur die "Freshmen's Tournament," 
wat uitgeskryf word deur Oxford, 
te wen. Gedurende die winter het 
by vir Worcester College se eerste 
voetbalspan opgetree, maar sodra die 
tennisseisoen aangebreek het, het hy 
hom weer ernstig op die sportsoort 
toegele, 
Interessant is di ornstandighede 

wat oorsaak was dat Muller sy kans 
gekry het om te toon waartoe by 
werklik in staat was. 'n Besoekende 
County-span sou 'n wedstryd teen 
die Oxfordse Universiteit speel, 
maar terelfde ur kon een van die 
besoekers nie spee1 nie. Die dienste 
van Muller is bygeroep en die wed 
stryd het 'n aanvang gene em, Bo 
verwagting in het Tiekie en s.y maat 
daarin geslaag om 'n sterk B-paar 
van die Universiteit te klop. Hulje 
het egter nog groter naarn verwerf 
to hulle die A-paae, King en Briggs, 
in en van die spannendste, en vir 
Muller een van die belangrikste, 
wed tryde met 2-6, 8-6, 6-3 uit 
gestof het. King het toe net kort 
vantevore vir Quist, die Australiese 
kampio n, geklop, en Briggs was 'n 
bekende peler op Wimbledon. Bier 
die wedstryd het vir die besoekende 
span die oorwinning besorg, en vir 
Muller y plek in die er-stespan, 
By sou ongetwyfeld sy kleure 
("blues") verwerf h t as dit nie was 
dat hy in Junie 1939 na S.-A. met 
vakan ie vertrek het nie, en die oor 
log mic.ldelerwyl sy verdere oorsese 
studie verydel het. 
Aan die begin van di 1939-1940 

seisoen bevind Muller hom weer in 
die Maties se eeratespan, en die [aar 
slaag die Maties vie die eerste keel' 
va no t hy vir die eerstespan optree, 
daarin om die Ik ys met Intervar- 
ity die loef af e st k, Gedurende 
1940 kon hy weens drukke akade 
miese we ksaamhede nie die nodige 
aandag aan sy tennis gee nie, maar 
in die daaropvolg nd [aar bereik 
hy 'n hoogtepunt wat hy, volgens 
hom. elf, nognie weer ewenaal' het J. D. S. 
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VOETB 1-1 

Wes-Knapland teen Boland 
Die Bolanders is vanjaar vas .. 

beslote om hulle trotse prestasies 
van weleer te herwin, en die keur 
komitee het hierdie keer ook gesorg 
dat bulle die Bolandse span in alle 
afdelings netso sterk as moontlik 
maak. Die voorspelers wat mare 
diens doen boesem vera! baie meer 
vertroue in as die van verlede jaar. 

Boland het vanjaar ook 'n be 
sonder sterk agterlyn met senters 
van die kaliber van Flappie Loch 
ner en Hannes Bruwer. Lochner 
sal vir sy span van groot waarde 
wees vanwee sy lang ondervinding 
en vermoe om voor- en agterspel 
so te koordineer dat die hele span 
glad fungeer. Bruwer se voet weer 
is vir enige interprovinsiale span 
punte werd en dit is gladnie on 
moontlik dat hy more een of twee 
skepskoppe deur die pale mag klits 
nie. Mike Cronje en Ehlers is " 
skakelspan wat al baie voorbeen 
saamgespeel het en ken mekaar se 
spel haarfyn. Van der Walt en 
Wahl van Wes-Kaapland sal bepaald 
hul spore en nog meer as dit meet 
volstaan as hulle nie uitoorle wil 
word nie. Die laaste vesting word 
deur Daantjie Barnard verdedig, 
wat 'n bale handige agterspeler is. 

As 'n mens die Wes-Kaaplandse 
agterlyn in oenskou neern kry jY 
dadelik die idee van aanvalsvermoe 
V. d. Spuy en Amie Gonin is ou be 
kendes, wat weet hoe om van 'n 
opening gebruik te maak, terwyl C. 
B. Louw en Rian Malherbe vleuels is 
wat sommer laagvat vereis om hulle 
van die witstreep weg te hou. Peet 
van der Walt (losskakel) het verle 
de seisoen net een interprovinsials 
wedstryd gespeel - gevolglik sal 
daar gesien moet word of sy inslui 
ting in 'n interprovinsiale span ge' 
regverdig is. Oor Wahl se keuse as 
skrumskakel val daar nie vee! te s~ 
nie. Piet Neethling wat as heelag· 
tel' optree is op die oomblik mis 
kien nie so goed op stryk nie, maar 
by bly nog altyd 'n speIer wat on' 
verwags met die skitterendste· spel 
voor die dag mag kom. 
Wes-Kaapland mag miskien w et 

die louere wegdra, mt ar hulle sal 
vind dat dit die slag nit' so maklik 
sal gaan nie. 

Kom liesock OilS winkel in 
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