
RRAD. GR}7 nROEKE 
Ons het so pa 'n klein besen 
ding broeke van hlcrdie beken 
Q fabrik:.u t ontvanz. So l'er:, 
na u maak. Kom kyk , elf~ 

• 
Die Eiksstadwiekel 

(Edms.) BpK. 
L~ 1I'S C' .. '.Y.·nOt hnndel. 

ir 

nog \1 r r l~ ), ar 

T 

\~H Y I ).\U, 

Die A.N .S, (IS Uniale stlUlcnt()/igg(l(lm is [onatiei rt'Jm- 
Jlilu)illsgesind. In sy r4)/mblil·eill.'w strctco i: dour custc rorm. 
en rigting - "n. koer« If'ot ellw onder .. tenner moet lum "n 
doelbeuni I {()itl uxu ella-I) l,yaml mod aanvaar, III 19 10 is tlif; 
begin .. Jgrond.l11g 1 a.'ge1". Werl4,ltof)sIom/(> /11'1 ;n/,,;SNI cer .. 
antler, omstandiuhcde en gelco» th ode het ' II ( nder corm aan- 
eneem; maar tlie. A .N.S. bou coort Of' di(. oooropgeeeu» 

begins(!l IT ice, Duarom hrrluial Oil. ltieronticr die III ill' 'g 
punte van Ii« A.N. '. se "'yil idstrinoe S()OS l'f)r1'(11 ill ,/i" 
R u ·'10 iUAN/fES "A DIB A.l s: 1 .1,,1;(> 19 to. 

1') Die bo rderyl edryf in Suld 
Afrik, word 9 reorq: ni eer met in 
agn eminq an di l( ndbouskuldvraaq 
stuk ow 1 ns die binnclands n 
buit lands (f t n 1, ndbouproduk 
t . 
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, AAL E OPVOEDI 

DHEID 

AA VORM 

3. Die. Unie van Suid .. Afrika w 
omg ep tot 'n rcpublikcin. t t 
Waann Pr . ident, dear die volk 
\'tt' 'n bepaaldc tyd vcrkose en vet ... 
nt oordellk aan God all l'J1, er 
bys an 'n Llltvoerende Raad cn 
OOla,.d. v n gebi ds- en I zroeps- 
ett.ea:Jl'w~~tlig '0 r gering n 

RL STELS L 
s 1 ~ an- EN VERD .. DI ~IN( 

..... ~~oek DIE UITSPAN 
Wa r die 
die py e - v 

PrJ Id. 

TO) D 

VOORLOl'lG 



TWEE DlI~ MAlIn., VRynAH, J~ 

Die Opkoms 
Hitler 

en Ondergang 
se 'Duitsland 

van DIE EIKE KAl"£ 
o..a-~lIk.~ .... 
(Mnr. ell Me'Y. 'Yan Zyl) 

SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LlGTE ETES ALLE UREI 

In ruil vir u 'ge aardeerde 
ondenteunin, waarborr on. u 
DIE BESTE Dl~N8TE 

4 VUAE •.•.. 
• Verlang It na hulp in die 

louie? 
• Word u baie »ersoek? I. Hoe sterk is u »ertroue? 
• Kan u u gees beheers ~ 

Dlt is VIae wat u allecn kan 
beantwoord. 

MAAR 
in 

HHLP ONDER VERSOEKINGS 
deur Prof. Amos R. Wells 

(In Afrikaans vertaal deur dr. [ac. J. 
MUller) 

Dui ens u die Pad na Oorwinning 
aan. 

Vir elke Student wat 'n beter [ewe 
wil veer, sal die bock '11 hulpmiddel 

wees. 
Die Prys is slegs 2/9. 

Verkrygbaar by 

DIE 
C.S.V.-BOEKHANDEL 

Plein traat, Stellenboscb. 

Dle Plaza 
Foon 001.1 ~ 

• 
KI s u e r 

RONAf .. D COl.-MAN 

. VRYDAG en SATERDAG 

18 ell 19 Mei 

APTEKERS 
On hied u deskundi e 
bedi ning en hetroubar 

medisyne n. 

• 
JOBRHING eD SHUN 

(Ei ..... ) Bpk. 

Hoek Bird- en Plein8traat, 
STELLENBOSCH. 

DIE MATIE 
Aile Korre.ponden ... · .. n: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREOAKTEUR. 

Oarbreek. 

Korrespondensie Ls. Inskrywinrs 
aan: 

Die M.tie Adminilb .... -. 
Posbue 28. 

STELLENBOSCH. 
In.krywing.1f Id 5/. pet" jaar. 

Deel V. 18 Mei 1945. 

Deur Prof. ]. A. Wiid 

..D W.ere}dt~$obiedeDis is " 
W.ereld~ericbt. 

Ver. Id;lJ~# de wet der Histori ." 
- Ten K.te. 

No.9. 

Dit sal die taak ve n to komstlge 
geskiedskrywcrs we om' Il weten 
skaplik en objekticw geski denis 
van Hitler se Duitsl nd te skryf. Dlt 
sal egter alleen moontlik wces as die 
huidiqe oorlogsdolhcid met al sy pro 
paganda plek maak vir norm le vre 
desnugterheid en saaklikheid. Mis 
kien sal die geskiedskrywers van di 
toekorns d nook oar 'n Hitler 0 r- 

dcel soos 'n "ngeIse skrywer on! n9. 
oor die ook cenma: 1 so erg v rguisde 
Napoleon geoord cl h t: Groot nu n 
ne i meteorc. Hulle brand hulself 
uit ten inde die w ·reld te verBg. 

DIE OPKOMS VAN HITLER 
SE DUITSLAND • 

[)IE VHYHElnSMANIFE.· 

Elders in hierdie uitgawe word 
die Vryheidsmanifes wat die A.N.S. 
in Juli.e 1940 gepubli seer het, afge 
druk. 
Hierdie manifes is die grondslag 

waarop die A.N.S. berus; waarop hy 
voortbou en waaruit hy ontwikkel. 

In die tye waar in ons vandag leef 
soek die mens na vaste grond om op 
te staan : na basiesz norme wat kan 
her inner aan die kon inuiteit van die 
Iewe, en wat inhoud en betck nis 
kan gee aan die mensIike strewc. 
Vir die Afrikaanse student en sy 

str ewe is die Vryheid ... manif es 'n 
Iigbaken, wat sy nasionaal-kulturele 
aspirasies illumineer en ann die hele 
wer eld . igbaar rnaak 

Daarom is dit goed dat die Vry 
heirlsrnani Ies tans, ja juis t, n , weer 
onder die aandag van studente .ge 
bring 5 ... 1 word. 
1n Augustus 1940 het die Hoof. 

bestuur van die A.N.S. na aanlei 
dinrr van die manifes verklaar : 
"Die A.N.S. betree nie die g ebied 

van die praktiese partypolitiek nie, 
en wil hom g eensins vercenselwig 
met enige bepaalde politieke party 
nie. 
"As kultuur organisasie wil hy hom 

esrer nie beperk blr ot tot sekere 
terreine van ons volkskultuur ni e, 
maar wil hy sy lede vorrn en voor 
Jig en lei op al le kultuurt err ein en 
dus ook op staatkundige s hied. 
"Die A.N.S. glo dat die grondslag 

van haas alle S.A. problcme vandag 
staatkundig van aard is, en dat die 
enigste oplosaing daarvan Ie in die 
opbou van 'rt vrye en onafhankl ik 
S.A. Rcpubli k 0 spo dig moont l ik. 

Met hierdie doel voor oe wil die 
A.N .S. veral in hierdie tyd ook 0 
v.eel as moontlik voor ien in die he 
sondere behoefte van 'n skakel t e 
vorm tussen die akademiese n in 
tellektuele ben. dering van lands 
VI', ag stukke ann die en k~nt en die 
praktie re politiek ann (he ander 
kant." 

Die grout kongr~s e wat . die 
A.N.S. gedurende die oorlogsjare 
gehou her, het hierdie doe! van hom 
.,kittercnd v rwe .enlik. 

A.N.S ... LElJELYSTE 

Aandag assebli f alle persone wa~ 
A N S. inskrywings waarg ,:1 .~m hct! 
I . delyste w< t nog in u besit J , moet 
~~ 111'cf so gou rnoontlik opgestuur asseo . D" 1 . word na die Tal sleier. It IS iaie 
dringend. 

01 TAOt r J)IE DJ T(JM~ 

Kunswedstryd 
TentooJl~tcllilJgs : 

Skilderkuns - ,Carnegie.,aal - 31 
Mei tot 2 Ju_nie. C S V -Saal - 31 
H nde-arbeid - .' . • 

Mei tot 2 Junie, 

Pryswcnnerskonsert e: 

'Junioraand :Vrydag, 1 Junie 
K onserva toriumsaal. . 
Senioraand: Saterdag, 2 Junl(~ 

Stadsaal. 

volbrinq. Dit is 'n Duit nnw 
reldramp d t hi .rdic ge veldlqe op 
ball vcrk op ,11 9 bl d nie die ge 
l ntheid geh d het om die to ts van 
'n langdurige vredc deur te staan 
nie, Dit is nle aileen ' n Duit: cramp 
nic maar oak 'n wer Idramp dat die 
nuwe Duitsland nie • n vredestoet 
maar 'n oorlogstoets m s deur taan 
en in hierdie Iaa te to ts het hy kit- 

terend prcste r al het hy ook da rin 
ond rg gaan. 

Ons kan di ni n In t om die 
twe Matie peler w t in die W.I. 
voetb I pan w t mol' met Tr nsvaal 
kragt e meet, inge luit i , hartlik le 
luk te wen nie, Ons i daarvan 
oortui dat Peet van der Walt en 
Burger hulle plekk d eglik al vul 
en hulle insluiting onomwende sal 
regverdig. 

Roo~ Springbok-.Sigare t 



Dn~ MATTE, VRYl>A.O, 1 ~ml t9·tG. I~-------------------------------------------------------- 
M usiekvereniging INTEUV ARSIT .DEBAT 

TEEN U.K. oon 94 
nty e 
Bottelstoor 

En probeer ons 
groot 
oer keidenheid 
Soetwyne 
n keuri e 
AptYt.drankiel . 

Wetenskaplike ~ 
Brokkies *~ NUWE REEKS PROGRAMME 

Vanaand in Kaapstad 
Die musiekvereniging het na sy 

geslaagde openings onsert 'n bietjle 
gerus, en boon-op was daar nog die 
kunswedstyd tussenin wat die aan 
dag van meeste musiekliefbebbers in 
beslag geneem bet. Die konsep-pro, 
gram van die Vereniging word eg 
ter nou uitgevoer, en in die vervolg 
sal die verskeie komponistc in hulle 
kronologiese voIgorde behandel 
word. Die programme sal baie nou 
keur ig opgestel word sodat varie 
teit daarin sal voorkorn en die leek 
nie afgeskrik sal word nie. 'n Spe 
siale program van Kunsliedere kom 
eersdaags in 'n reeks met 'n inlei 
dende lesing deur dr. Con de Villiers 
en verder onder sy voorfigting. 
Eerskomende Sondagaand word 

nie begin met Bach waarmee ons 
vall plan was om die reeks te begin 
nie, maar met Beethoven, da: r ons 
stof og 'n bietjie ong ordend is. 
Hierdie behandeling moet vanself 
sprekend baie kursori s wees. Ons 
sal egter in Die Matie wceklik so'n 
bietjie biografiese gegewcns gee om 
trent die komponis van Sondagaand, 

Vanaand om 8.15 vind daar in die 
Women's Res. Commonroom 'n in 
terdebat plaas tussen U.S. en U.K. 
oor die onderw rp: "Speciali tion 
disinteg a the P S'O lity." 
Die sprekers wat " U.S. ver e n 

woordig, is mnr, David v, d. Merwe 
en mej. Frieda Barnardt - maar, a 
daar enige Maties is wat hul op 
daardie oomblik naby 9ie .,slagveld" 
bevind, sal hulle baie welkom wees 
as ondersteuners van hul i oortui 
gingsl! 

Deur Ernst Marais. 

Die verskillende soorte uitstra 
gs wat ons in die natuur aantref 
wesenlik dieselfde. Hulle word 
mal deur lee ruimte voortgeplant 
en die gewe1dige speed van 180.000 
yl per sekonde. Die enigste we 
nlike verskil bestaan in die "golf 
gte" van die Hclektromagnetiese 

1 we", waaruit hierdi.e stralings be 
aan. Hierdie stralings maak die 

"Elektromagnetiese Spektrum" 
t. Die spektrum word onderver 

. el in gebiede - soos ons alrnal 
eet, daar ons tenrninste die name 

Die lang golflengtes word ge 
et in terme van meters terwyl 

le kort golflengtes emeet word in 
ie klein eenhede 500S b.v. die Ang 
rom-eenheid (een honderd miljoen 
e v n 'n sentimeter), en no klei 
r'eenhede. Waar ons begin by die 
ggolfl.engtes is die spektrum in 
19orde as volg: Radiostrale, In 
rooi-strale, Sigbare lig, Ultravio 
t-strale, Xvstrale, Gamma-strale, 
osmiese Strale, Al die stralings 
t by X-strale het bul oorsprong 
ite die atoornkern. Gamma-strale 
ord egter met die disintegrasie van 
dio-aktiewe stowwe verbind, t er 
yl ko rniese strale van buite ons 
mosfeer 'n geheimsinnige straling 
, In 'n kort reeksie artikels hoop 
s om van die bogenoernde gebiede 
fen meer toe te Iig. 

DENNEOORD VIER }'EE 
Verlede week bet Denneoord sy 

25-jarige bestaan gevier, 'n viering 
waa:by terug ekyk kon word op 'n 
yloneryke besta n tydper waarin 
d ar nie minder s 1,000 onderwy c 
resse deur die inrigting opgelei i nie 

'11 Bai oorspronklike kon ert 
Woensda aand was 'n root aantrek 
likheid wat 'n starnpvcl s al gelok 
b t. Die ermisplanne van Vrydag 
oggend is ef'Iens gedwarsboom deur 
die skielike reen, maar 'n totaalbe 
dr g van £225 i tog byeengeb in . 
Die Iondse word aangewend t n 

b hoewe van beho Jtige studente n 
vir die opbou v n 'n volledige boe 

. kery. 

BEETHOVEN 

Ludwig van Beethoven is g ebor e 
op 16 Des. 1770 t Bonn, en sterwe 
in Weenen, Maart 26, 1827. Hy begin 
sy musieklocpbaan in iy vierde jaar. 
Beide sy grootvader en sy vader was 
musikante. Neefe, sy orrelrne ster, 
bevestig die beskouing dat as by 
aanga n soos hy begin het, hy seker 
lik In tweede Mozart ou word. 

Na veel wedervarings in Bonn 
vind die eerste groot werklike ge 
beur t enis in y Jew, plaas - y 
eerste besoek aan We nen, waar 
Haydn en Mozart destyds die sky 
nende ligte was. Van Mozart ont 
vang hy 'n paar les e in kornpo isie. 

Op hierdie stadium maak hy ken 
nis met die Von Breuning-familie 
wat 'n groot rol in sy lewe sou speel. 
Hier ontmoet hy ook Graaf Wald 
stein aan wie hy sy Sonata, Op. 53, 
opdra in 1805. Die Keurvor van 
Keulen besluit nou om Beethoven 
te help met sy studies. Hy tree in 
verbint ing met Haydn, en s6 gaan 
Ludwig vir die tweede keel' na W e 
nen. Hy geniet egter sy kont rapun 
tiese studi s onder Albrecht berger 
meer as die onderrig van Haydn. 
Beethoven sorg dat sy werk die 

goedl"euring wegdra van 'n g ko 
groep. Die snaarkwar tet van Lich 
nowsky, en later uitgehrei tot ttl or 
kes deur Prins Lobkowitz, hied ge 
leentheid hiervoor. Ons stip net nan: 
in 1803 worstel hy met 'n derde irn 
fonie en skep hy die Leonor.a-ope:~. 
die Mis in C, vyf meer simf onie. 
Sy doofhcid neem eg t er not) toe, ver 
al n: 1808. By st rwe dan ,op 26 
Maart en by sy graf word n g - 
deelte v n Gri llp: rzer vo rg d a 
dcur Anschtlt z, terwyI S hubert an 
sy skouer staan, Die 1!13ste dae van 
die. mcester was ver bitter deur sy 
hroerskind. K' r1. 

FOOD 
4 0 

MATIES! 
N tl id T I Bai ! 

Ons 'I'ik- n Afr,olw rk 
sa) u help. 

VERT AALBURO, St 11 bo ch 
Dorpltr at, POibul 180. 

(If oon 486) 

.Matie ! 
Die 

Victoria Katee 

unswedstryd halfpad 
Yottoo! 

Alfred Blommaert, Die eerste helfte van die neende 
ellenbos. e kunswedstryd is ver 
e Saterdagoggend voltooi met 
laa. t b oordelings in die afde 

~ voordrag. Die voordragbeoor- 
lin s is waargeneem deur mevv. 
Pienaar de Klerk en Mavis de 

lliers, n mnr. J. W. Louw. Die 
?olbeoordelings is' di.e vorige 
insdag' waargeneem deur mnr. 
an on. 
In beide afdelings is werk van 
1 hoe gehalte gelewer, 500S ook 
e geval was ill die afdelings kla 
er en sang. 
In krywings vir die tweede deel 
n die kunswedstryd word inge 
m in die C.S. V .-Ruskamer vanaf 
a~ndag. 21 Mei, tot Vrydag, 25 
ei, tussen 4 en 6 n.m. elke dag. 
sonder sterk mededinging word 
rwag in die groep-wat die afde 
gs Skilder- 'en B eeldhoukuns en 
nde~arbeid insluit. 

Vir 
Va,. Vrugt 
S 

( roon 48 en 176) 
Kerk trar t, 

STELLENBOSCH. 
KRUIDENIERSW ARE 

STERWARE - _ 
- - ,PRO UI TE - - 

Die Winkel vir billike en 
spoedige bedi ning. 

Ontbou 
Di Bilj rt S 10 

so l)AS ON1'J'ANG! 

O"OU11 fl5) 
ELE rJ'UlESE HE~()IHWIE))E, 

HlO en all Eh'l(trit'st' U'IHlru.'i('s 
(l.a)l~s ·HHrtr .. kker AlIff .'I{) 

HIU.N(as'I'., S'rm,l, E UOS(,11 
.. I 

Wah rverf .. 
Olie .. ~rf 
no k oJ) 
Uarhnla 

] / • 1)(~ ha ie 
. 1/9 11 r Imi.:ic 

arton ," .. V Illeud I)ry 
t!ru is ell Mat riaul, L Jr erf to , en .. 

]. de V. 

Jf1E1J(OM MA1'/ES ! • S'll IHO HEFIJ~u 
AlHh·inga. I ,'nal . 

HI E S'ITUI',YI'E-A .... ·IDIIW. 

Ir/FET V? 
ho Iwaar clit 10m. i. 
kry ... ir die ditjie. e 

Dnlt· (,t rue .. it! 1m ') 0 Win )t rit!1 d 
and IufhwJJce Pcopk .. .. . 
Th Rook of Modern C on po 
Hag J'in - MI sic Oil Hecord 
l~in tciu - 110Tt ( i. to. y of Mu. ic 

rg dat u toe oms nie, nli 'n suk 
volle Universiteit loopbaan, deur 
rek aan eldelike vermoe belem 
r 'Word nie. Jon profes. ionele 
nne en vroue weet dat bulle sal 
ki~n lank moet wag voordat hulle 
\l'insgewende betrekking sal kan 
ou. Dokter of prokureurs moet 
~rI~ktYk of vennootskap koop. Die 
.. l)tste en beste manier om u 
nne te bewerksteUir is om nou 
spa r en u beaparings in UNIE 
NINCS~RTIFIKATE te bela. 

o~ hull. deur middel .... n N e,e 
II .. SpaarMlil., of .ir olltant, by 
,. po.L:antoor. 

J{[cre van J/oe gehal/(J tcen 
billike prysc 

• 
J. THE RON S MIT Pro. Ecclesia - Boekhandel • 

Pleinstraa t . 
STELLENBOSCH 

• I o 


