
OOF DEFIN 

Ons h t 0 pa 'n klein beseu 
ding hro ke van hi rdie bel' m 
de Iabrtkaat ontvaua. 0 1'0" 
nu u mauk. Kom kyk aelf . 

• 
Di ,_,ikestadwinkel 

(Edms.) Dilk. 
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ic "So wreed i die Duitse volk! Hy 
ie moet gestraf word; hy moet vir :n 
) onbeperkte tyd onder strenge toesig 
, Cehou en heropgevoed word. Enige 
it vernedering wat hom opgele word, I' asook enige onderdrukking wat hy 
moet ly, het hy verdien." Dit is so 
~mtrent die gevolgtrekking waartoe 

~ n onkritiese mens moet kom, as hy 
die rolprent sien wat o.m. die ui.t 
Werking van honger, tifus en vuur In 
D'uitse konsentrasiekampe weerge, 
en as hy die begeleidende propa 
ganda in 'n deel van die pers lees. 

,I Die ontsegging aan die D itse yolk 
Van enige morele aanspraak op 

,1 ,,~gte" behandeling is wel ook deur 
die outeurs van daardie propaganda 
beoog. Hulle opskrif vir die rolprent 
"Proof Definite I" is ook soos 'n juig 
kreet bo hul ontdekking gestel. Dit 
mOet as onbetwisbare bewys dien I 
Goeie bewyse is sekerlik nodig om 

een van die grootste en oudste kul 
tUurvolke in so 'n mate skuldig te 

~ vind en tot verlies van aUe self stan 
digheid op politieke, ekonomiese,. op 
vOedkundige en kulturele gebiede. 
8elfs van baie per oonlike vryhede, 
te veroord el. 
\Toor enige hof moet 'n get~ie 

aWeer dat hy nie alleen die waarheld, :nCl~r di h 1 w arheid getuig. As 
~ ttl n egter die gruwelgetuienis in 
lerdie opsig ondersoek, is die ge- 
breke en leemtes so in die oog ]opend 
~~t twyfel in die betroubaarheid van 
ie getuies onweerstaanb ar is. 

k' Die tonele word hier aan 'n bevol- 
Ing gewys of beskryf wat ooriog 
en oorlog toestande by die jonger 
itslag nie uit eie ondervinding ken 
'Ill en wat hulle teen die agtergrond 
van hul eie land sien, asof hul1e 
bnder 'n bevolking in vredestoestand. t· in die nabyheid van Pretoria of 
b loemfontein voorgekom het, as die 
eVolking en sy bewindhebbers net 
'IIreed genoeg was. 
d ~r in die rolpr nt word elk aan 
I U'ding verawyg, dat di lonele uit 'n 
ltd kom wat al vyf j r en gt 

; ande in di vroegat oorlog van 
._Ie aeakiedenis b t!rokke w a, en d t 
lUll uit 'n tyd dat r wann r die 
l' deur di optr van di ge I 
I .. des in lie opsigt at laelmatig !ed aorgani.. r waa. Trou ns, die 
olpt' nt d . b ie meer op deaargani 

\! Ii s ap at laelm tigh id. Hul1e 
~ erswyg dat in daardj land hope van 
1"Illinkte -en v rhirande Ivke van 

~a~s, vrouens en kinders sedert die 
f tim van die " .A.F. Indu trial Of 
i n~ive" in Mei 1940 'n daagli.k e 
e Ig wa. Hulle verswyg dat tifus 
1~' honger orals die IIbevryding 
b r " gevolg het, dat 'n hongerende 
v Ilrgerlik bevolking as een van die 
ernaam te Engelse wapens in hi r- 

, 
• 

die oorIog b doel wa, n da t hon et 
die lot van di Duitse yolk ond r di 
heerskappy van die "beskaafde na 
sics" is. Veral v r wyg hull ook 
dat politi ke int rn ring vir onbe 
perkte tyd nie 'n monopoli of uit 
vindsel van die aangeklaa de land i 
nie en dat massasterw van di gc 
Interneerdes al elders voorgekom het, 
sonder dat die Engelse propaganda 
die betrokke volk in die min te ver 
doem het. 

DIE BE re DIEN 

Deur stukkies uit die waarh id te 
sny en tonele van ongelukkig mens 
vir propagandadoeleindes te misbruik, 
maak 'n mens uit waarheid onwaar-. 
heid. M t di' besef kom di gt r- 
dog op dat di gruw alpr op g nd 
t 11 di n k nt en di b W1 rde 
atl" we n g r gv rdigd verg lding 
an die sui r kant ni op aig5clf 
ata n nia; ma, r al gs & d km nt I 
vir nder doelwitt g bru;k word. 

Hoe sulke verwronge en mislei 
dende propaganda di gemoedere in 
die war bring, blyk duidelik uit ge 
tuienis wat di Cape Argus b lnngrik 
genoe om publi er. Vigen 
sy uitgawe van 17 Mel e Master 
R. K. Wengrove (Std. 9), nadat hy 
die rolprent ge ien het o.m.: " .... dit 

'n 0 i in i in ie Duits 
gees .... " Master K. R. Morelan.d 
(Std. 10), beken: II •••• Ek het nooit 
gedink dat soiets kon 0 voorkom nie 
niks in ons geskiedenisl s e korn n - 
by so i ts nie .... "* Dis juia sulk 
v rvorming v n jong m ns .. e ge- 
rna d r wat ,uit indelik tot tOIl 1 

ooa in di rolpr nt v rtoon 

[II< In ONS ge kiedenis wect 0115 w 1 
van 0' iets. 

Ons Volk het pas 40 paar gel d 
aan eie lyf kennis gemaak met 
die oorspronklike konsentrasiek mpe, 
waar tienduisende on kuldige vrouens 
en kinders jammerlik en genadeloos 
omgekom het. Volgena nouk urig 
atatiatiek hi t hull g tim r a 
10% v n die d atY4a b volking van 
die Vrya t n Transv al b~r . 
As die Cilliers-ro1prent-korpora ie e 
nuwe installasie op Stellenbo ch vol 
tooi is, gaan ons seker ook 'n rol 
prent kry oor die gruwele van ana 
konsentrasiekampe. T en da rdie tyd 
sal Moskou ons ook w 1 voor i n 
het van' rolprent oar rgelike of 
rger tone1e in Rusl n, n 1 Lon- 
den on dan nie ook 'n film g v n 
duisende aan honger- en tif'usster 
wende Indiers in die stra t van Kat 
kutta nie?] 

vir 

~ (l'{/fll(l, ('II /' I'{/ t! Dii is 
,1/l'ik(IIH 1'. Die I d on« ei 
tIS l tuitslnu d oJ) 'n lydstip lU(IIIHf: r (Ill . 
nicu«: (1(1((/ II°( l1 ns scl] no()dlll(ndiU 
tunulo II, d((11 1i1O { die fJ moe dt 1'( I'm/ 
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Ken Stellenbosch Nog 
Waardes? 

'n Mens word moeg en onwillig 
om gedurig oor dies lfde dinge te 
praat. Ander mense word moeg om 
edurig nt dieselfde din e te luister. 
Daarorn probeer 'n mens Ii wer om 
po ide te bou as om te kritis cr. 
Maar daar korn tye wanneer jy voel 
jy kan nie langer swyg nie, dat die 
skroef darem nou so los is dat dit 
net net wil uitval, en alles w t daar 
rnee saamhang inmekaar laat t im 1. 

As mens die gedrag van die stu- I 
dente dophou, as mens Iuister na die 
ge pr ekke wat gevo r word, as mens 
die . tud ntel we in sy gehe I pr ob er 
meet aan sekere waar des, dan korn 
die een vraag gedurig pertinent op 
die voorgrond: Waar i Stellenbosch 
se begrip van waardes? En die 
totaalindruk op die oornblik is baie 
swak: dit dui op 'n dalende tendens 
oor die jare wat voorafgegaan het. 
Wat is die waardes waaraan die 

Stellenbosse student vandag vas 
kleef? (of Ii wer wat aan die student 
vaskleef?) Is dit nie 'n 'Iosbandig 
gees van traak-my-nie-agtigheid, van 
pI . ier, van jeugonverantwoordelik 
heid nie? Waarom het daar 'n wilrle 
g skr eeu, 'n uiting van oorbruisend 
vr ug de, in v rsk ie groot losiesin 
rigting , losgebars met die aankondi- 
ing 'V'11 "vr de" in EUl opa? - die 

aankondiging van die ondergang va 
'n grootse volk wat ons nog geen Ieed 
aang doen het nie? Waaraan dink 
di mens dan; word daai dan nooit 
verder gedink a die blot e verby- 
g ande van die oomblik nie? 1. dit 
dan maar slegs 'n groep emosionele 
wes n wat hier saamgcgooi is in 'n 
stad wat die draer van 'n grootse 
geda te, die ontwikkelingsocr d van 
'n ryl r yolk mo t wees - ryker aan 
akaderniese kennis, aan kultuurwaar- 
des, aan erie waard s? 
W, arorn was die fgelope naw ek 

we r die tooubeeld van losbandig 
heid, waarom moes groepe stud nte 
gesien word in 'n to stand wat hulle 
en d 1,11' hulle hul Univcrsiteit tot 
geen eer kan strek ni ! S A ons dan 
te v el as oris beweer dat Stellen 
bosch ge n begrip van waardes meer 
het nie? 

In, gclukkig s~ ons te vee). Ge 
lukkig, want as dit waar moet wees, 
• au daar vir Stellenbosch geen toe 
kom wees ni , sou hy 'n rnislukking 
gem ak h t van y dm e roeping teen- 
001' die A rikanervolk. T n Stell en 
bosch as gehe 1 kan nie di' aanklag 
gerig word nie! En tog kom die 
uiterlike tekens van verrottin" vOQr' 
Waarom dan? Waarom kan ons 
tellenbosch as 'n gehe I dan vry- 

• preek a die simpiome tog onbe wis- 
ha b tan? 

St 11 nhosch a heel i onskul- 
dig. manr lope binne die student • 
lewe is skuldig - n hulle gee ook 
ni om dat hull weI kuldig is nie . 
... n juis dMir I" die gevaar vir ons 
Univ rsit it: dit i daardie bruin, on. 
ann i nlike kneusplekkc aal1 die bui 
t kan v, n eli vrug wat die inrlruk 
van di perligg nde v rrotting skep, 
al i. die vru origens heeltemal ge 
· ond. ..n dit is die onooglik Ie 
mente in die student lew wat die 
buh staander raaksien, en wat hy 
interpretee as die b wys dat die 
Stell nbo se stud nt emeenskap as 
geheel in daardie toestand leef. 

St 11 nbo. ch m g nie slcg. 'n her 
inn ring by di volk word ni ; St I. 
len bosch besit kragtige 8t udent - Ie- 

WEG MET CHURCHILL'? 
..D~ WllereldKe.scbiedenis is 'f 

W ereld ericbt, 
V ~r,eI4;DK, d, wet d~r Historie;" 

- Tell Kllte. 

Brittanje staan op die vooraand 
van 'n algemene verkiesing - die 
eerste sedert 1936, byna t ien jaar ge 
lede, Die verkiesing is nie Church 
ill se keuse nie en het noodsaaklik 
geword deur di e houding van 'lie 
pol it ieke partye wat nie tot die Kon 
serwatiewe party, Churchill Sf' party, 
behoort nie. Hierdie partye, vera} 
die Arbeiders en Liberales wat ge 
durende die kritieke jure van die 
oorlog Churchill gesteun het en deel 
van die nasionale regering uitge 
maak het, het nou hi erdie steun ont- 

daarvan oortuig dat die kieserskorp 
sedert 1936 in 'n Iinkse rigting om 
geswaai het en dat di t by 'n alge 
mene verkiesing sal opweeg teen di 
nadele van 'n Kakie-verkiesing. Di 
linkse omswaai op die vasteland va 
Europa, sel fs in bevryde of oorwin 
naarslande, is vir hulle 'n gunstig 
voorteken terwyl dit vir Churchil 
en sy ge sgenote die krif aan di 
mu ir behaort te wees. 

Niernand weet vandag wat die uit 
slag van die algemene verkiesin 
gaan wees nie. Dit is egter seue 

Deur Prof. ]. A. Wud 
trek, \Veg met Churchill n sy re 
gering het nou hulle -erkiesings 
kre et geword. 

BRITSE DEMOKRASIE EN 
PARTYPOLITIEK 

Vir diegene wat die Britse vorm 
van demokrasie met sy partypolitick 
riie kan begryp of raardeer ni.e, .s 
die jon ste par typofi ticke ontwikke 
lings in Brittanje onverklaarbaar. 
Hulle kan nie begryp dat Churchill, 
die gevierde oorlogsleier van die 
Brit te. die man wat sy volk deur 'n 
verskr ikl ike kr isis tot die oorwin 
ning gevoer het, die man wat meer 
parl ernenter e en ministeriele onder 
vinding het as enige lewende Brit, 
dat hierdie man nou deur eie volks 
genote in die politi eke woestyn ge 
stuur word. Dit staan immers vas 
dat Churchill in die pol it ieke woes 
tyn gaan beland as sy politi eke 
vyande hulle sin kry en die verkie 
ing wen. 
Vir diegene wat die Britse vorrn 

van dernokrasie met sy eienaardige 
vorm van partypolitiek ken, lewer 
di jongste partypolitieke ontwikke 
lings in Brittanje geen verrassing 
nie. Dit spreek vanself dat dit nie 
in belang van die nie-Konserwatie ... e 
politi eke partye is om voortdurend 
onder die vaandel van Churchill, die 
leier van die Konserwat iewe party, 
te vaar nie. Bulle partypolitieke 
belange maak dit gebiedend nood 
saaklik dat hulle op die sielkundige 
moment die handskoen sal neerwerp 
en aan hull politiek bondgenote 
van gister die oorlog verklaar, Vir 
sommige mag dit lyk of die Arber 
ders die verkeerde ielkundige mo 
ment gekies het. Hulle is van mening 
dat Churchill 'n Kakle-verkiesins 
gaan hou - en Kakie-verkiestnsu 
begunst iz altyd die r.egering - en 
dat hy op die vloedgolf van die cor 
Iogsoorwinning ook 'n verki.esings. 
oorwirming gaan behaal. DIt mag 
w ar wees en die opposisi -partye 
het ook hierdie moontlikh id in aan~ 
merking gen.eem. Vanda.ar. hUl!e 
ywel en wens om die ver}(1esl1:g n~e 
in die som. r (julie) nie maar 10 dle 
herfs (September' of Oktober) te 
laat plaasvind. 

G.een ingeligt persoon. sal dan ook 
vand at nneem dat die d d van die 
Arbciders en Liberales om met die 
regering te hree~, 'n. onoo!·woe. of 
impulsi we da~d IS r:Ie. DIe lele~s 
van die Arbelders lS waarskynhk 

mente wnt hom weer kan v rhef in 
die Of! van die volk. Maar d ardie 
element moet v rsigtig wee dat 
huJ1e uie 0 k sta(1ig deursuur word 
met die gees wat Stellenbosc reeds 
op die afwaartse pad geplaas het nie. 
Terwille van useH, terwill van u 

. Universiteit, t rwille van u volk wat 
nog in Stellenbasch 10, span saam 
en beveg die and rmynende elemente 
onder on geledere, en verhef Stel 
lenbosch weer tot die Volksuniv r i 
t it. 

dat alle politieke party die ebrulk 
like partypol itieke middels gaan aan 
wend om die oorwinning te behaa 
Elke party sal met gebruiklike ver 
kiesingsbeloftes voor die dag korn 
Die Arbeiders het reeds die nasione 
lisasi van die belangrikste Brits 
bedrywe a ngekondig. Die Kons r 
watiewe party gaan waarskynlik cJi 
waarde van private inisiatief beklen 
toon en die waarde van gev est igd 
belange 11 instellings aanprys, EII( 
party sal gebruiklike pal typolitrek 
middels aanwend om sy eie verdiens 
telikheid en die gebreke van sy teen 
standers onder die kiesers te adver 
teer. Sornrnige van hierdie "adver 
tensies" mag sensasionele onthul 
lings of ontdekkings wees. Ons orit 
hou nog die geval van die Zinowjet 
brief van 1924 waarvolgens Mosko' 
hom met inwendige ritse aangr 
leenthede sou b moei het. Die pll 
blikasie van hierdie brief, waarva 
die gtheid nog altyd twyfelagtig i 
het gehelp om die Konserwatiew 
party 'n groot oorwinning by (11 
sternbus 001' die Arbeiders te tall 
behanl. 
Of daar hierrlie keel' weer Zinow 

jef-briewe ontdek gaan word, we 
011S nie. Dit staan e ter vas dat di 
Rusland en die Br it tanje van va~ 
da~ nie lie Rusland en Brittan) 
van 1924 is nie. Ook weet ons lli 
wat die uitslag van eli algernen 
verkiesing gaan w es nie, 0 watts 
nasionale en internasion ~le reperku 
sies dit gaan he nie, Ons weet egtt 
dat dit alle n in die Brrtse vorm vo( 
demokrasie met sy partypol i tie 
moontlik is om 'n nasionale leie 
soos Churchill n sy nasionale regt 
ring wat di geweldigste toets vO 
all tve deurgestaan het, sender mee 
te verongeluk. Roosevelt het 'n 11~ 
tuurlike dood gesterf voor die oot 
log gewen was:' Churchill gaan rni 
kien 'n partypolitieke dood sterf voo 
die vrede gewen i . 

K(JN 'w ~DSTn D· 
ON, EUTE 

Vanaand en moreaand tree dl 
Junior- en Seniorpryswenners 'V~ 
die negende Stellenbosse Kunswe6 
stryd op in die Kons ervatorium ( 
die stadsaal onderskeidelik. 'n Mel1 
vind seIde 'n versk idenheidskonstf 
wat nou' werklik in all opsigte lit 
vredig - daar kom altyd minder ~e 
slaagde nommer in die progra 
v~~r. Maar elkeen wat in die v rled 
die pry wennerskonserte bygewO~ 
het kan getuig dat die programme 
volle aand van suiwere genot vt. 
kaf. Daar is eenvoudig geen nOP 
me op die program wat nie van 01' 

hoo file gehalte is nie. As 'n mel 
in a nm rking neem d t dit 'n grotl 
uitgesoektes onder 'n baie groot aaP 
tal jeugdige kunstenaars(esse) . 
wat daar optre , dan is dit eint11 
vanselfsprekend. . 
Daarom wit ons die vertroue 1.11' 

spreek dat die sale vanaand en mMt 
and gepak sal we van belan 8ft' 
lend s 



Johann Sebastian B ch 
(16~ 5-1750) 

Dit is-~nmoontlik om in die bestek 
van 'n kort kursoriese oorsig reg te 
laat geskied aan die groot Bach. 'n 
Paar biografies besonderhede sal 
van pas wees vir Sondagaand se pro 
gram in die Konserv~tonum.. . 
Die Duitse kerkmusiek het eini.lik be 

gin met Luther wat nie aIleen t~oloog 
was nie, maar ook kenner en liefheg 
ber van die musiek. Die Kerkgesang 
n die latere Lied (Kunslied) is veel 
aan hom verskuldig. H inrich Schiltz 
(1585-1672), tree nou O? die toneel 
n berei die weg voor VIr Bach Ol!, 
di Duitse Kerkmu iek iets onsterl 
liks te maak. Hy het Bach in sorn 
ommige opsigte antisipeer, v.eral in 
sy verwerkings .van die Lydmgsge 
skiedenisse of Passies. 
Johann Sebastian Bach is gebore 

op die 21ste Maart, 1685, te Eisenach 
in Thuringia, in di skadu. v~n d~e 
beroemde Wartburg. I i rdie jaar ! 
ook die geboor tejaar van Handel. :Ole 
rnusikale begaafdh td was br~a le!~ 
tradisioneels in die Ba h-Familie. Vir 
haie geslagte was hulle musikant.e 
dwarsdeur Thuringia, n het huile 
di ns gedoen as orr Iiste of hofmu i 
kante. 

As gevolg van die afstrewe van sy 
vader en moeder kort na mekaar m 
1694 en 1695, is hy d ur .sy broe;, 
Johann Christoph, die orr elis van di 
Ieilig e Michael-kerk t Ohrdurf, aan 
geneern op 10-jarige leeft¥? y 
brocr leer aan hom die harpsichord. 
n Interessante staaltjie word ve.l tel 
hoe die jong Bach die manusknpte 
'Van goot komponiste van die tyd S005 
Pa helbel n uxt hade in die maan 
lig saanS afgeskrywe het. . 

Op 15-jarige le ftyd b ... sluit hy om 
elf iets te prob er do n. Hy kry 

'<lan ook 'n aanstelling in die skonl 
van die klooster van die Heilig e 
Michael in Liineb rg met sy vriend, 
Erdmann. In die bibliote k van hie~' 
die klooster mt ak hy kennis m t die 
ka van Duits Kerktnusiek. Bier 
kon hy ook luister !la di~. beroemde 
Bohm, orrelis van die H ilig e Johan 
nes-kerk. 
In 1703 word Bach uitgenooi det~r 

.Johan Ernst, jonger broer van die 
egerende Hertog, Willem Err;tst, om 
an te sluit by sy orkes te Welm~r as 
violis met die ti 1 v n Hofrnusikus. 
Van Weimar gaan hy na Arnstadt 
waar hy die grondslag Ie vir sy vaar 
nigh id op die orrel. In 17~7 aanva~r 
by 'n betr kking as orrelis van die 
Kerk van die H ilige B1asius te 
M iihlhausen. In 1707 i ree hy in die 
huwelik met sy niggle, Maria Barbara 
'Bach. 'n Geskil m t die Raad laat 
horn sy pos bedank n hy ga.an a 
hofon elis van die Hertog WIlhelm 
Ernst na Weimar. 
Bach neem egter later die aanbod 

'Van Prins Leopold van Anh: It-Cot en 
an as muslekdir ekteur. Die grootste 
deelte van sv karner musiek dateer 

u't hierdie tyd. Veral ontstaan die 
tel van ses Brandenburg-konsert e 
nou, 
In Junie 1722 word die betrekking 

Van Cantor van die H ilige Thomas 
kerl in Leipzi va kant. Die raad 
'oek na 'n waardige opvolger vir 
l<uhnau. Hierdie amp het veel ver 
Pligtinge mee ebring, en to Bach 
hierdie pas aanvaar, was di or gani- 
asie nie jui kitterend 1 i~. NO!l kO.n 
y gt r rustig aan die we eld In die 

h tek van 27 jal e sy skat van Pa 
i -rnusiek en kantates r,e- • 
Sv oe begin al swakker word na 

1740, en 'n opera ie in 1750 mislu,k 
oak. Hy sterw OJ) die 2Rste Jull 
1750. en (fie woorrle van Schumann 
or die Mee. ter is die mees g past 
lot waara an on kan dink: "musiek 
h t oveel aan hom te d, nke c swat 
odsdiens aan y stigt r h t." 

Mnr, Dawie Beyers, vro er \'.11 
Dagbreek en tans aan die Universl' 
t it van Kaapstad, en mej. am Slab 
bert, werksaam in Kaapstad, het ten 
tyde van die Int rvarsi y-dans hull ' 
vedowing gevi r. 

. As ons nou die sp ] trum vervolg 
en gaan vanaf die sigbare gebied 
"verby" die violetkant van die sio- 
bare spektrurn, dan kry ons die Ult a 
violet, d.w.s. "verby die viol t," met 
korter golflengtes dan sigbare Iig. 
Gewone glas absorbeer ultr -violet 
strale terwyl kwarts die soort stra 
ling deurlaat. N tsoos sigbare lig op 
gebr e k word in sy kleure, deur 'n 
glaspr isma, so word ultra-violet li 
ook in sy golflengt S opgebre k deur 
'n kwa rtsprisma om dieself'de redes 
as waf reeds vir 'n gla prisma ver 
duid lik was. Hier is di "roo ter,' 
wat reds verlede we k b skrywe is 
ook die do ltreffend te apparaat om 
'n ultra-violet strale-bron te b stu 
d er. Baie molekule, wa neer hullc 
deur een of ander m tode opg w k 
word, straal amp r all nlik ultra 
viol t-sti le lHt. '11 Voorbe ld hier 
vr n i die fo f r-molekuul, waarop 
tans in ons 1 boratorium navorsing 
gedoen word, wat amp I alle nlik 
van die soort strale uit. traa1. Die 
gevolg i dat om die ontlading huis 
amper geen lig L ni t rwyl foto 
grafies die mees int en e ultrt -violet 
. traling waargen m word. 

By gehrek aan ruimt al ons 
"sonbadden ," wat in noue v rband 
met hierdie onderwerp staan en baie 
helangrik is, ill 'n volgende bespre 
king behandel. 

rt'rf~ni~il1~ vir '0. inl()~it~ 
ell Maal!oll upljke T erl 

A 1 mene vergaderin , Donder 
dag 7 Junie om 8 n.m. 

I I uishoudkundesaal. ss- l<:cr: Mnr. G. DE, LABAT. 
(Prinsipaal, Skool vir Dowes, 
Worcester). o d r w p: 0001 id n y G - 
neti ,KJini 8, Opv o dkun 
digeJ n Ma t kapli Asp kt . 

Wl£E1' 1I? 
U we t I ker hoe IW relit loml il 
om .. eldji I te kry vir di elitji. n 
d tji .7 
Sorg dat 11 toekom nie, na 'n uk 
sesvol1e Universiteit loopba n, deur 
gebr~k an geldeHke vermo" ~elem 
mer word nie, Jang prof sionele 
manne en vroue weet dat hulle 1 
mi kien tank moet w g voordat hulle 
'n winsgewende betrekkin sal an 
opbou. Dokter of prokureurs mo~t 
'n praktyk of vennootskap ,koop. DIe 
maklikste en beste manter om u 
planne te hewerkstellig is. om nou 
te spaar en u be parm in Uf'!IE 
LENINGSERTIFIKATE te bele. 

Koop hull d, r midd,el van N R • 
pftlllie Spa.an "Is, of vir on nt, by 
enige Posk ntoor. 

DnR bied u desku II d igc 
bedienin~ ell betrouhar e 

mcdisyne nan. 

• 
JOERNING en SHUN 

( in •• ) Bpk. 

Hoek Bird. en Pleiustl'uut, 
S l' ~~ ldJ E N B 0 sen. 

.- 

~ '" 
Mej. Mad Th unissen v 

b gin van hierdie kwartaal 
v .la t het, vel' 0 ving an mnr. 
Wilms is verlede week bek nd ge 
maak. 

M ej. Clasi Bad nhors, oud- '-l~I--=-;.peJ'!8R.~e.z:arm 
Monicaner, tr Vrydag, 8 Junie, In t 
mnr, 1 ertius 'I h 1'011, ook 'n oud 
Matie, in die huwelik op Stryd nbur . 

:II * 
M j. ri 1.t tling, pr irnar ia van 

Huis-t m-Bosch in 1943, het h ar v r 
lowing bek nd cma k m t mnr, 
Li p Loots. 

Soelwyne 
en heuri e 
A ptyt -dranhie 

1f1)11'IES ! ! ! 

MIlJI)EJ ' (;'fEI.J1J E 
J)llVEE 

M 

001' "Atmo f 1 ie- 

7 Juni I om 7,45 

DIE DROOGSKOONMAK R 

GO IE VINNIG E l!.N T·, 

Bird tr t 79, - t 11 nb seh, 

Vi¥- di. mil It IItin u 1101 end« 

o and" 

Foon 
440 

'OI..(7f" DE I EME T ~ll JfllmR R 1~1 !., 

E;" SKP1'fIlEllOEII TE.. 101 IG uer: 

-----------....- .................................... 
011:\ neem 00/. nou /)"110, it. s 
U'1Il11 tl,'lIr " 11 II ,,-1..,) OJ) rek »nin y 

rrE/~l J«() " 1J 1 I'll ' 

oekhandel 
80 11 

Pro Eccle ia 
PI EJ ~TU, \T 
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lUJGB KORRESPONDENSI < 

Int rvarsity 
Di Re lakt ur, 

Di Matie, 
ellen bosch. 

Wa rde Her, 
Mati -ondersteuners het verlede 

Sat rdae met min uitsonder ings te 
leurj; teld van Coetzenburg tcrug 
g keel'. Daar kan g een twyfel be- 
taan dat Stellenbosch 'n slegte dag 
aehad h t ni. Ek se dit nie omdat 
di Ik vs gew n het nie - hulle het 
dit clubb l en dwars verdi en - maar 
v nwee die gehalt van die Marie 
v rroning, op die veld owel as op 
pawiljo n. M er as en k er moes 
'n m IlS [ouself Ivra, maar is dit 
werklil ons e rste span wat so op 
Intervarsi ty - daardie dag van alle 
da - vertoon? Daar word gese dat 
die span 'n "af"dag gehad her. Maar 
kan vyftien spelers dan gelyk af 
we ? ~k weier om dit te alo. Ver 
al t 1 urst llend was die vertoning 
v nons voorspelers wat deurgr ans 
tw de viool moes sne 1. M eer as 
e nke r h t hulle my meer aan 'n 
klomp kap a 'n agral, wat 5005 
en man behoort saam te . peel, laat 
dink. Van die agterspeiers het Van 
der Walt puik spel gelewer en ~n 
'n mindel' mate ook S nnet. D1 . 
sent 1 en heel, gter het egter pate 
riese fi ur geslaan. Op hul le vorrn 
v n Sateldag behoort <lit maklik ~e 
wees om op hull te verb ter. Vir 
K ron sou ek reed na die eerste 
wedstryd teen Ikeys uit die span ge 
gooi h t. Na Saterdag sal ek gcen 
oomblik meer twy 1 om hom af t 
sku if na n van die [uniorspanne, 
waar hy hopelik 'n grot er veraier i: g 
5. 1 wee. .. ? 

vn die vert onina op die pawL1loen 
Hoe mind r 'n mens daaroor se hoc 
b tel'. Is dit werklik die beste waay 
to UOQ Stellenbosse studente m 
t at is''( Ek kan dit moeilik glo. 
Wat eli . dir igent betref (ek ken hOI? 
.1 d nie); wit It net ... oat hy nooit 
da raan moes J dink het om as (liri~ 
g nt op te tree ni.e. . 

Die sang van ole Matiee was be 
roerlik swak _'na 'n maand se oefe- 
nin en no 1 ad t'n it . 
ie lkey geslinger is om nou een 

m al uit te maak wie ~ie beste sing I 
Selfs die I Universiteit~~i d - die 
M ie e Na ionale G san' soo ons 
edel Burg.emeester ou se - het die 
m rt ling nie vry R pring nie. ....h 
to St l1enbosch 8-0 ter is, be- 

di M. ties jou waallik tr ur 
s en begrafni liedjies ing! Ii:k 
jull... aan' Dit was die b gin 

van die eind . 

Ifr d Blommaert, 
(100n 8 ,n 76) 

rk t t, 
TEL EN C 

ie 

If n 81 8 27/6 p >t. 1('1. 

N 

en 

NF.~TBAL 
Die uitslae van die wedstryde war 

die netbalspanne tot dusver afge 
speel het, is ong twyfeld voldo n.ie 
bewys dat vanjaar se spanne g en 
sins terug hoef t staan vir dip 
pann van vorige jare nie, en dat 
hull hul teenstanders vanjaar nov 
opdraendes sal ge~ 
Twee weke geIede was (lit Wel 

lington Opleidingsko llege wat di4- 
moes ontgeld en 'n neder laaz van 
25-13 toegedien is in die eerstespan 
wedstrvd. Verlede week Woensdaz 
het dr ie spanne van Denneoord die 
onderspit gedeJf teen die Marie 
dames. die eerste span met 21-6. 

More.oggend om 10 uur word daar 
'n reeks wedstrvde afrresn 1 teen 
die dames van die Handelskool, 
Paarl. 
Die weds+rvde vinrl on die nl:la - 

like veld nlaas en die (lames sal u 
belang'st el ling op prvs stel. 

1 !)4!i. 

TEEN SOMERSET-WES 

Ons kry more weer eli kans om 
ons eerste span op Coetzenburg in 
aksie te sien ,hierdie keel' teen So 
mel set- We. Tot verlede week was 
Somerset- Wes na drie wedstryde 
nog onoorwonne, maar het toe baie 
onverwags 'n nederlaag I teen Villa 
gers op die lyf geloop. 
Te oordeel dus na daardie verto 

nine van die Dinamiet-boerc kan '1: 
mens nouliks verwag dat hulle· more 
die Matiespan 'n pak sal kart gee. 
Maar aan die ander kant mont 'n 
mens on thou dat ook die Mat+esman 
verlede week verantwoordelik was 
vir 'n baie teleurstellende vert onin y. 
sadat hulle ondersteuners nie eint lik 
met 'n oormaat van vertroue sal kan 
gesels oor die vooruitsigte van more 
se wedstryd nie. 
Ons wil hier egter eeen lykskou 

ing hou oor ons span se onverwagte 
terugslag teen ons Ikey-bure nie, 
Genoeg is dit as ons se dat dit onbe 
gryplik is dat 'n span se vertonings 
in twee opeenvolgende wedstryde s6 
hemelsbreed kan verskil soos die 

. spel van ons manne, en veral die 
voorspel ers - in die wedstryde teen 
Tuine en Lkeys, Sulke wisselvallig 
heid boesem sekerlik j!een vertroue 
in nie en more sou ons graag wou 
sien wat ons span werklik kan uit 
rig. Hulle kry dit te doen met 'n 
moeiJike span waarvan veral die 
voorspelers gedug is. Hugo en sy 
manskappe het seker nog nie vergeet 
hoe min hulle die bal ui t die skrurns 
gehaal het in hulle eerste wedstryd 
van die seisoen nie. Die span wat 
daardie voorry van Somerset-Wes. 
Piet Louw, Mylne en Bisogno, kan 
klop, sal bepaald hulleself moet ken. 

SPAN VERSWAK 

Ongelukkig salons eerste span 
nog boonop heelwat verswak wees 
vir more se wedstryd. Jan de ViI 
tiers sal nog nie kan speel nie, maar 
De Kock sal ongetwyfeld sy olek 
met eer kan vul. Sennet is ook van 
die veld af en Daan Swie gers sal 
ook nie kan speel nie. Boonop be 
staan daar ook nog tn monntlikheid 
dat Frans Krone ook rie beskikbaar 
sal we.es nie. Wie hull~ plekke sal 
vul, is nog nie va.'gestel nie. maar 
dis in elk geval se~t>! dat Barnard 
en Du Plessis moeilik uit die span 
gehou kan word na hulle vertonings 
verlede we.ek in die t'.veede span, 
Op die oomblik is dit dus nog 

heeltemal onseker hoe die span saam 
gestel sal word, maar tog meen ons 
dat daar genoeg maflne is waaruit 

.)ie "pip." was noz minder t~e 
slaagd, Die Mat iedir izent het n ie 
die vaagste benul van die knns P-'l! 
had ni e. Die gevolg was dat die 
Ikey-Ieier, wat self ook maar mid 
delmatiz was, later soos watter k?4 
pokhaantjie 00)' die Maties gestaan 
en kra i het. Waarom is die kc)"pl 
met die lekker glimlag, wat vrceer 
m die middag opgetree her, "j ~ lie 
wers as dir igent gekies nie? 

F...k- meet nog iets se 001' die ver 
toning voor die groot wedstrvd. Ek 
pro beer nog vasstel waaroor dit alles 
gegaan het. Ek weet Tito. Edell, 
Stet tinius en s 1£s kameraad Molo 
tof was daar, en dan was ek ook 
blv om te sien dat die klompie ver 
miste Poolse Ieiers eindelik gevind 

, is, maar verder? Ek we t nie. Die 
sentrale gedagte - wat dit ookal 
was - het blykbaar te midde van al 
die San Francisco-woelinge soek ge 
i aak. Ek neern hom (dit iM die lIe- 
dagre) ook nie kwalik nie. Moontlik 
sou die saak helderder gewees het 
as die plakkr te net so effent;ies lees .. 
baar was vanaf die pawiljoen. 
Ek h .rh al, meneer die Redakteur, 

ek weier om te glo dar St Il enbcsch 
• aterda sy beste gel ewer h t. 01' 
die veld sowel as op die pawiljoen. 
Wat meer is. die {out Ie nie bv 
enk Ie indiwidue nie. hoewel wat t:x. 
hierbo geSe het daardie indruk mag 
. (ep. Iewers is daar 'n gro,ot s~ro~f 
los. Is oit 'n ~ebrek aan lI1SplraSlt~ 
t:n entoesiasme? Of 'n r uiting van 
'n algemene traak-my-nie-agtiee hou 
ding oor din~ wat van meer as vel" 
bvgaande belang is? Ek weet me. 
WeI w et ek dat daar'iewers 'n eroot 
skroef los is. 

Danki Vlr opname, 
MATIE-ONDhRST ; UNER. 

HENDRIKSZ 
di alagter, pe ialileer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAAIVLEISAANDE. 
Andrin .... t!~t, St.Uenbo.cta. 

IlENDRIJ(Z 
(l<'oon !)5) 

ytr m,I~K'J1Itn~. 1'; UE OUHmE(~E, 
UA lHO Nl uH" 1~Jeldri(\se nelUlrnsu's 

(l,ltllgs ,'o01'tr('l{km' AptNIJ) 
AL UlUNHA. "'., S'L'EU,I~NnOSfm 

WINTE.R I HIE.R ! ! 
Ons Iwt 'II groot v()rskdd('l1heid Rloll 
('n Vaal nERNJASSE telm 6.tj/lOYl. 
Ook REX TRlJE FORM·JJ7 ARM,IASSE 

in dil> lllWtstl' kleure. 

il." OilS WOCSEllPE" '11 groot ,wr· 
k(litl(;)llltl.Jid vall Ileur('. 

1...J1;E1UIANIJ KOI~NE tem. 18/9, 22/6 

hr ·DE WET 
Bus 21 

nOKS 
Ons verneern die goeie nuus dat die 

Boks-Intervarsity, na 'n pouse van 
byna vier jaar, vanjaar weer sal 
plaa~vind. Die wedstrvd vind plans 
in die stadsaal, Rondebosch, op di 
6de j unie, 
Dit is baie gewaagd om by hierdie 

sportsoort voorspellings te maak 
omtrent die uitslag van Intervarsity, 
want elke vuisvegter beskou sy ge 
veg as 'n Intervarsity op sig self , so 
dat daar in werklikheid 6 Intervarsi 
ties plaasvind I 
Daar gaan eg ter van iaar woes ze 

veg word. want die Maties beskik 
oor 'n paar uithaler boksers, o.a. 
Swanepoel, Niehaus en A. G. van 
Wyk, wat vanjaar beter boks as ooit 
tevore. 
. Boonop .bes~ik die klub nOg van 
jaar oor die dienst e van die bekende 
Suid-Afrikaanse liggewig, Alf James, 
as afrigter. Hierdie vuisvegter het 
alreeds vir hornself 'n groot naam in 
die buiteland verwerf, en boks op 
Stellenbosch sal onder sy deskundige 
vcor l ig ting en leiding beslis op 'n 
veel hoer peil gebring word. 

g ekies kan word, en wie ook al in 
die span ingebr ing wor d, sn l seker lik 
hulle pl ig kr n doen. 

DIE KANSE 

Aan die begin van die seisoen het 
die Matiespan Somerset- We~ met 
8-0 geklop, hoewel hulle byna nooit 
die bal uit 'n vaste skrum ontvang 
het nie, More Sell dit in hier di e af 
deling van die spel darem seker berer 
gaan ,en as ons voorsrv-lers wee .. r in 
die losspel en die Ivnsrane daardie 
meesterskap kan verkry wat hulle in 
daardie eerste wedstrvd g ehad het, 
salons agterlyn eeflOC? kanse kry 
om 'n klinkende oorwinning te be 
haal. Somerset- Wes se agterlvn was 
nog altyd vanjaar onoortuigend en 
hulle sal nie daarin kan slaag om 
Peet en sy manne weg te hou van 
die doellyn af nie, veral nie noudat 
ons kaptein so pragtig op stryk IR 
nie. . 
Met vrymoedigheid v orspel ons 

dus dat ons eerste span more tot 'n 
mate sal vergoed vir die groot te 
leurstelling van verlede week. en dat 
hulle weer sal bewys dat hulle dIe 
vertroue wa! ons in hulle sl'el, waar~ 
die is. . 
In die voorwedstryd om 2.45 korn 

OllS tweede span, wat verlede week 
so pragtig vertoon het, ook teen So 
merset-Wes te staan. 

Mnr. Gys Muller van d;e C.S.V. 
Hoofgebou, het Dinsdag y mondig 
wording gevier. 

G. E. HENDRIKSZ 
•• vi.winkel .. ir 

VARS GEBAKT~ VIS, 
AARTAPPELREPIES, 
SOUTVIS en KIPPERS. 

Vir BLA END! 
Gf ONDHEID 
drift 
HIEBLIIE 

KWV 
DRlllWESAP 

Onthou! K.W.".· 
Eau de Cologne i. 'n 
be.onder aangename 

n. welriekende parJuum _- 


