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OlE TOEU NA PRETORIA
Birmekort vertrek die Matie-sportm nne weer na die Noorde om kragte te meet met ons Transvaalse suster-univ rsiteit . Hierdie jaarlikse besoek tus en Stellenbosch en Pretoria
word alreeds 'n ins telling , waarna
elke student uitsien. Dit is ook verblydend om te si n dat die bande
tu sen die N oorde en Suide op hierdi mani r gesterk word. Ons weet
ook oat die Noordelik
Afrikaanse
Universiteite dit verwelkom dat ons
dit as 'n noodsaaklikheid beskou om
hull op a1le tereine te ontmoet. Dit
is jammer dat die groot afstande ons
verhoed om hulle meer gerceld en
ook op ander terreine te ontmoet.
Te lank reds het die N oordelike
Universit it die Suide beskou as onsimpa~iek. Ons .w.eer was te geneigd
om die b skuldiging na die Noorde
teo slin er dat hulle heethoofdig is.
Ole A.N .S. het hom in die verlede
daarvoor
beywer am samewerking
tu sen Afrikanersludente
van die
Noord like
suster-llniversiteite
en
St~llenbo. ch te verkry en danksy
bale pogmgs !,P Uniale. jaarkongresse en andersins het hierdie strew
baie sukses gehad.
Hierdie
byeenkoms
gaan egter
daarom om sport'te beoefen, maar
wanne r ons on opponente ki s en
optr ,verteenwoordig ons ons Afr;kan r volksllniversiteite,
nons
gedr g en optrede word dan bepaal
deur ons Afrikaner kap. Dit word
v rw
dat elke verteenwoordiger
van S~el1 nbosch hom sal gedra as 'n
waar?! e port man, nie alle n omdat
hy ~Ie ,na m v,an 'n goeie "sportsma~ wil dra me, maar omdat hy as
~fr~kaner-sport man 'n volksuniverl!el~, verte nwoordig.
IIDi
Matie"
wil die hoo uitspreek dat die komend '. to r ie band tussen Noord en
SUJd.~ 1 ~ rst rk. 'n Beter verstandhoudm. IS on-onrh erlik indien ons
as Afnk nerstudente on roeping wi!
n~kom en ons taak in die yolk lewe
wil aanva r.
Ons wen julle suks s toe maties
n onthou, jull vert nwoordig .~
groot Universi eit waar jull Afrikanerskap op die spel is.

o

Gedurende die huidige oorlog het
ons van baie verskillende en ook
teenstrydige oorlogsdoelstellings
verneem, Aan die kant van die Geallleerdes het ons heel aan die begin van
die oorlog verneem van 'n Pole wie
Be oewereine
onafhanklikheid
teenoor Hitler se Duitsland deur Brltte
en Franse gewaarhorg en met wapens
verdedig sou word. Ons het vervolgens verneem van die regte van klein
na ies as oorlogsdoelstelling, van 'n
veel geprese
Atlantiese
Handves
waarin hierdie "regte van klein na-

ink verspil. En wat het van hlerdl
oorlogsdoelstelling
en vredesidea
tereg gekom? Ons weet vandag d'
die Rus iese bondgenoot 'n hele bo
klein staatjies stukkend gebreek
ingepalm het. Dlt is genoeg om eli
name van staatjies soos Finland, Est
land, Letland, Litaue, die Pole v
3 September 1939, Roernente. Bul
rye, Hongarye en Suid-Slawie in hier
die verband net te noem. Sommig
van hierdie staatjies is reeds deu
Moskou ingepalm en het geen eie toe
koms nie. Andere is nog nie inge

Deur Prof. ]. A. Wad
sies" gewaarborg is. Dan het ons
gehoor van 'n kruistog on die Chris-telike beskawing teen die bose Nazis
te beskerm en van mensereqte S008
vryheid van gebrek en vrees
wat
deur Hitler se Duitsland in die 9 dranq gebring is. As daar nie meer
name vir al hierdte oorloqsdoelstellings voorhande was nle, dan het ons
in Washington, Londen en sel£s in
Moskou die mooi woord "demokra ..
sie" gehoor. Vir die "demokrasie"
is daar geveg, want die .Demokrasle"
is werd sweet en trane, goed -en
bloed.

EN DIE VERWBSENLIKING1
POLE.
Wat Pole betref, die onmiddellike
oorsaak van Brits-Pranse 9orlogsverklaring aan Duitsland in September
1939, weet die hele wsreld dat geen
Britse of Franse oorlogskip, vliegtuig of soldaat in 1939 op Poolse gebled verskyn het nie en dat geell
Brits .. Franse oorlogsverklaring
aan
Rusland gevolg het nle, toe ook hierdi moondheid in dieselfde Septem ..
bermaand die hel£te van Pole ingel
palm bet.
Sedert hierdle tyd en gedurende
al die maande en [are van oorlog is
die Poolse perd in Londen, Washtnqton en Moskou op al die gewigtig
konferensies
tot bX San Francisco
reeds hoI rug gery. Dlt herinner vandag b Ie meer aan die knol van 'n
Don Ouichot as aan die mooi Poolse
perd wat die wereld voor September
1939 geken het,
Intussen het die
Poolse volk
onbeskryflike
ellende
verduur en voer Moskou vandag die
hoogste
oord in Warschau en s er
seke nie onden of Washington nie,
om v n Parys nie eers te praat nie.

DIE ATLANTIESE HANDVES
EN KLEIN NASmS
Oor die Atlantiese Handves en die
beskerming van lein na ie is veel

bemoediging

was.
wat
maar altyd
willig was om te help
met r ad en daad- tudente sowel ali
do nte, redaksielede en nie·redak. ie·
lede.
ie danki
a nons besigheid bctuurder, mnr. Luke Olivier, wat deur
sy ywer sek rheid ,,:erl en. ~t t o~r
die toekoms deur "Ole M he op n
g sonde finan iele b si t plaas.
Bib
i d nl i
n elke lid van
di pe'r on e1 v n di I Pro-Ecclesiadrukkery wat
edurig die hoog te
hulpvaardigh id en welwi11endheid
an die d g el h t. (Fn my Heilwens vir'n glori ryke PIo-E clesiatoekoms!)
,
Verd r gaan k nie opnoem nie baie dankie a n aIm 1 aan wi ek
d nk v rskuldig is!
My inni ste heilwen e,
HENNIE MARAIS.
Bid

te d 'n in pirasi

nkie aan aIle persone

palm nie, maar hul toekoms is hoog
problematles.
Aan hierdie toestand van sake he'
selfs die veel besproke konferensi
van San }:1 rancisco geen veranderin
gebring
nle. Inteendeel.
Op Sa!
Francisco en in die nuwe wsreldor
ganisnsie wat daar sy ontstaan het
is die staat regtelike meerderwaat
dlqheid van die Vyf Grotes (Ol
Sowjet-Llnie, die V.S,A., Brlttan]
Sjina en Prankryk) ten koste van dl
klein staatjies beklemtoon en besten
dig. Daar word vandag in hierdl
verband veel minder gepraat oor
iykheid van status en vee} meer od
die onqelykheld van funk iel

DIE KRUISTOG
En wat het van die kruistog en dl
kruisvaarder
geword? Dit is was
dat hierdle "kruistog" 'n beslissend
militer oorwinning oor Hitler S
Duitsland behaal het. As 'n mens e9
ter moet oordeel volgens die uil
braaksels van duiwelse haat van dl
hoogste geestelikes, dan sal dit o~
trent net so onmoontlik wees om f,
greintjie van ware Christelike gesind
held te ontdek a die spreekwoorde
like MaId in die h oimled. 'n Kruis
tog of enigiets Ch isteliks
behoof
dan ook net so min tuls in die cor
logs- of vredesdoelstellings
van dll
huidige oorlogvoertng as 'n ysbeer It
die trope.

VRYHEID VAN GEBREK
EN VREES
G durende die oorlog is ons he!'
haaldelik vertel van die groot gebrek
en vrees wat d r in die Du its ... bt'
sette Europa
uu hers. Al hlerdl
ellende sou 'n end kry as die bevry
dingsl~rs van die Geallieerdes Euro
pa bevry het en as die berge va~
voedselvoorrade uit Amerik
ondet
die
hongerige
Eu opeane verdee
wor , Groot was gter ons verb sln
toe ons verneem het dat die Geallleer
des in .Normandte go dg voede met!
s aangetre£ het, dat die Hollander
nog oor 'n veestapel besklk en
l
Deense ham me en better weer 11
Brittanje uitgevoer kan word.
01
bose Duitsers w t vi r je ar tyd e~
ook die mag_ 9 h d het m alles i~
dt besette Europa t roof, het du
d r m tog iets vir die ongerlydeJ1'
des agtergelaat! Ons het egter nag
nie verneem of die berge van voeO'
elvoorrad uit Am rik reeds veiUg
in die bevryde Europa a ng kom hel
nie en of ..vryheld van gebrek .e~
vre s" reeds alle "bevryde " geluk'
kig gemaak h t.

oa

EN DIE D MOK ASIEI
Ben van die oor10gs- ,n vred 5'
dod t 1Ilngs wa rop jarel nk s nd t
twyf 1 dt meeste geh, m r is, j die
v rdienstelikhede van dt Demokra'
. Ie in verg lyking met die vr esli}(
hed~ van dl sogenaamde Totalit
r' me. Daar kan ook geen twyfel ~'
Vervolg op bI . 3, kolom 1.
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Wetenskap/ike
* Brokkies

Georg Fri drich Handel

*

D ur Erne t Marais.

By die voortsetting van die bespr eking van die elektromagnetiese spektrum bepaal ons ons aandag kortliks
by infrarooi strale. Die gedeeltes
van die spektrum Ie net"
derkant"
die rooi gedeelte van die sigbare
spektrum, vandaar die naam, want
"infra" beteken "onder". Hierdie
trale, ook bekend as hittestrale. bestaan uit die meganisme wat hit te
vanaf een liggaam na 'n ander plek
neem sender die hulp van materie
tussenin. Hierdie strale kan dus deur
vakuum trek. So stuur die son sy
strale na di aarde sonder dat die
pasie tussenin verhit word. Dit v rklaar waarom dit gevind word dat as
op 'n koue winterdag die temperatuur ver onder nul grade is, 'n termometer wat in die son gehou word
'n hoer temperatuur sal aantoon,
veral as die bol van die termomeVr
swart gemaak is. Daar moet egte1'
baie duidelik onderskeid gema k
word tussen hitte-energie en hitte of
infrarooi strale. Hitte- nergie kan
as sulks alleenlik van en plek na 'n
ander 'pI k aan m.b.v. mat ri deur
b.v. konveksie in vloeistowwe of deur
geleiding in vaste stowwe soos b.v.
'n y terstaaf, en kan du nie deur
'n vakuum gaan nie, soos weI die geval met infrarooi strale is, nie. Die
hitte-energie in die son word b.v. eers
omgesit in infrarooi strale en sodri)
die strale weer die voorwerp tref,
word dit weer omgesit in hitte-eIte!'p'ie. Van hierdie beginsel word ge~ruik gemaak om die intensiteit van
infrarooi strale te bepaal. 'n "Rocksalt" is "deursigtig" vir die strille
n daarom kan 'n prisma van die
stof vervaardig, di n as 'n instrument
om die strale in sy verskillende golf~engtes op te breek. Swart materiaal
look "deursigtig" vir die strale. Om
die r ede is 'n swart pak so warm 10
die sonskyn. lnfr rooi fotografie is
:n nuwe ontwikkeling waarmee fotos
10 die donker kan geneem word ....
dalk 'n gevaarlike ontwikkelingl
Nuwe ontwikleelings in die verbano
het veral 'n groot rol gespeel in die
af elope oorlog waar bombard ment selfs deur dik mis en wolke uitg vo r is m.b.v .. .in trumente". Nou
k n u ook di lwnstruksie van 'n
!ermosfles v r taan: Dit bestaan uit
n Iles met dubbel wand waartussen
d ar 'n lugleegt bestaan om te verhoed dat hitt -energie verlore gaan
as gevolg van konveksie of geleiding,
terwyl die oppervlakte betrokke so
blink en helder moontlik is om hitt e
verlies deur middel van infrarooi
trale, wat deur die vakuum kan gekied, te verminder.

(1685 -

Onder On ie

'I 'oon

1759)

Die jaar 1685 het aan die w"r<!ld
die groot musici geskenk - B ch,
Scarlatti en Hand 1. Georg < riedrich
Handel is gebore op di 23ste Februarie uit die tweede huwelik van y
drie-en-sestig-jarige vader,
G org
Handel, sjirurg en haarkapp r in
Halle, Duitsland. Reeds op vierjarig
ouderdom to on hy musiektal nt n
toe hy elf jaar oud was kon hy al
verskeie instrumente bespeel waaronder die orrel, viool, oboe en klaviersimbaal. Ook lew r hy op die
[eugdige ouderdom vel skeie komposisies. Sy ouers h t sy liefde vir
musiek sterk afgekeur en wou nie
hS dat hy 'n loopbaan van y mu iek
maak nie, maar willig later in dat
hy lesse neem. Op agtienjarig JUderdom h t hy al begin rondr ei
n
besoek hy onder and re Harnbur ,
Flor nee. Rome, Venisie en verw rf
r oem as orr elspeler. Vroeg reeds
kom hy in aanraking met die koninklike hof in BerIyn waar hy op elfjarige ouderdom optree. Hy word in
1710 aangestel as kap lme ster van
die koninklike hof van Hanover teen
'n salaris van £300 per jaar as opvolger van Steffani.
vn dieselfrlc
jaar b so k hy Lond n waar hy sy
nuwe Italiaan e Rinaldo m t suks
opvoer. En 1712 hesoek hy Londen
noge ns en word oorgehaaI deur
graaf Burlington om da r te bly. By
wy hom geheel-en-al aan musiek. By
komponeer Te Deum n Jubil. t om
die vrede van Utrecht te vier. Koningin Anne is opg nome met sy mu iek
en skenk hom 'n salaris van £200 per
jaar.
Hy het 'n belangrike rol
in die koninklike akademie
~speel en het ve skeie op ras opgevoer. Lat r het
y gesondheld
agteruit gegaan en is in Londen 001'leae in 1759. Sy komposisies is niteenlopend van aard. Dit sluit i omtrent 40 operas, 20 oratorios, 'n geweldige massa k rkmusiek en gewyde
musiek in luitende 80 It liaan e Kentatas. Sy orkesw rke luit in tall
Concerti en ander werk.
Vir die
klaviersimbaal het hy ook 'n reck.
sintes, onatas n ander we ke ekomponeer.
In 1685 was insti urn ntal mu. iek
in sy be in tadium. K rkmusi k n
o sera het hoogty evi r.
and 1 het
hom d nook v c) g wy a 11 kerkmusiek. A. 0 reli in JIo 1 h t hy
al verskeie kantata
ekompon ~ .
Ook het hy belang ge' t I in Ita li an top 1 a. Sy
rst
odrigo i in Juli
1707 met uk s ill 'lor nc opgvoer.
Later het die op r agteruitgegaan en het Hand 1 meer 0 ator ios
gekompone r. In 1741 komp n r hv
y hekendste werk, die "M
ias",
waaraan hy drie wek gew rk het,
Dit word in Dublin op evoer op di
l Sde April 1742. In di jaar 1751
be in hy blind wOJd. Sy I a t wei k
is die Oratorio
ephta wat hy in
Augustus 1751 voltooi h t. Hy
egter voort m t y opvoerings,
laaste waarvan was die van di
.,Messias" op 30 Mart 1759, twe
weke voor sy dood.
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Daar vind more niks van belang
plaas in 1<.u ~ vkringe nie. Op Nuwe•
<
land speel 'n W.P .-spall teen 'n span
van di Rei van Westelike Provinsie.
Die h kgelde sal gaan na die GeeBO(S
werneur-Generaal se oorlogsfond. en
plaaslike liefdadigheid. By die oplcsVerlede week het die Maties nog smg van die geskille van die afgelope
'n Intervar .... ity-botsing v rloor, en
twee jaar, het die Suid-Afrikaansehierdie keer wa. dit ons boksers wat Rugbyraad bepaal dat elke Unie een
die onderspit mo s delf, H ulle is wedstryd in die jaar kan af'sonder om
met 5 evcgt teen 3 geklop, maar vir een f ander fond g Ide in te
dit h
vir die Ikey gladnie maklik I sam 1. Saterdag het die W.P.-Unie
g za n nie n h lle het hul vyf gevegte maar naels kraap op punte ge- d n nou vir daardie doel uitgehou.
Maar daar mag ook geen dwan
wen.
op
enige 51> ler of spelers uitgeoefe
Swan poe en Van der Veen het
word om te speel of om te weier om
weer pragtig g boks en mooi 001'te speel nie. To dusver het ons alwinnings b haal. Die geveg tussen
reeds verneem van v rskeie spelers
die twe kapteins, P. van der Walt
en A. G. van Wyk, was egter die wat nie gaan speel nie en die wedstryd sal seker nie baie belangstelhoogt punt van die aand. In 'n
w ndige geveg het die Ikey-kapt ein ling uitlok nie.
gewys hoe 'n uitstek nde bokser hy
is, d ur Sy bekwam teenstander t
STOEI
klop.
Die volledig uitslae was as volz :
Die Maties se B-span was Maan(U.K. mann e rste geno im).
dagaand vir 'n puik vertoning verVIi g wi:
Welham
klop
van antwoordelik
toe hulle die A.-span
V uuren OJ) punt .
van U. Kaapstad Ielik verras het en
Bamtam
wig:
U.S. gee geveg
met vier gev gte tc n drie uitgestof
prys.
Die (wee mooiste geve t van
V rg wig: G ddes gclykop teen het.
die aand wa die waarin Maas verIe Riche.
loor het en die waarin Van der
Li g wi : Riley verloor teen Sw Merwe gew n h t. Maas het baie
nepoel op punte.
mooi g stoei en was bepaald on eW 1
wig: Van del' We. thuizen
lukkig om te verloor. Hy het baie
g lykop teetl Marinus.
groot moontlikhede getoon en het net
Midd 19 wig: Van der Merwe verv rIoor omdat hy nog 'n gebrek hct
loor te n Van der V en op punte.
Lig w r wig: Hum klop Van Zyl aan ondervinding. Van der Merwe
h et vinnig en mooi gestoei om I 'P
op punte.
punte te wen.
Sw rg wi : Van del' Walt klop
van Wyk op punte.
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Pleinstraat

STELLENBOSOH
AIleen Pakke Kier met die HAND
GEMAAK kan u di
ONDERS
EIDINC
gee waarna u no
altyd verlang.
Klere van aansien-klere wat 'n e"
not is om te dra, en kler wat'n
man die 1 kker gevoel n bewustheid
gee dat sy kler GOED PAS - DIT
is die kiere wat gemaak word deur
I

Jac, J. du Toit en Kie
Ons voorraad stowwe sluit'n
roo'
keuse in di
uutste kleur en
patrone is unie in ontwerp.
Ons spesialiseer in Aand" en Manelpa~ke en Togas vir P' ikante.
Ook IS ons die Offisiele Agente vir die
~NlyERSITEITSKLEURE.
Moeme uitstel nie! - Raadpleeg on
een!

Jac. J. du Toit en Kie .:
Pleinstraat,

STELLENBOSCH.

EUN

sAoenmakers en
r ep ar e r d er

blomme uit.

Onthot1.

•

die deshundige
Fo08

alma) bale hart-

op Stcllenbosch.
u diens om die

1l{1 III

Ons is tot

'e-

prettige "pip tJ te kan uitdink en
maak is 'n kuns, 'n kuns wat die Ikeydirigent s kerlik nie vcrstaan h t nic.
Maar. nou, omdat die Matie-dirigent
gew 1 r het om te antwoord en s ido nde die er van hornself en y
Univer iteit gered het word hy g kr iti
I Jammer, Matte-end r t·.uner , dat ons hi r so h m lsbr ed verkil. . A. u ie swartgalligheid u nie
daardie rl;ag tot sulk uit rste gewaarwordmgs van droe£gee tigheid
~st m het. ni sou u ongetwyfeld
me so haastig g we
het met u kritick nie, V n afbr kend kri iek hou
ek nou eenmaal nie, v ral nie wa r
dit so h el ernal onverdi nd is nie.
U dankend vir opnarne,
SPEKTATOR.
U iv rsiteit,
Stellenbosch.
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PT;EINS'r tAAT
en probe . 0
Kook, 'I'ert,
Vlei pasteitjies en alles wat
lekker is.
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Hi rdie. ns eerste tIS keroman" in Afrikaans, is 'n merkwaardige
b k. 0 ar word ' n reuse-verkoplnq voorspel.
Vooraanstaande
kritici se di volg nde i.v.m. hierdie werk:
"Ek h t die b i hi dsye tot de end toe m t die hoogste
p nning 9 1
....
Oi skrywer het sty).
ns word tel kens
deur sy ryph id, 0
op die. gebi d, getr f. Ek kan nog
b i me r oor hi rdie m rkwaardiq bo k se, m ar dit sal (11 s
gunstig wees",
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