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A.N.S. NE tM INISIA TIEF
A.))i publiek al nog onthou ho
h ·'N.S. di inisiatief in 1939 eneem
t om Helded
erk n te kry en '11
nd I in die organise-ring daarvan
g tad het. In 1942 het di A.N.S. di
. .R. genad r am t e help met di
ZVgani asie van die vier ing d tyds.
t at 'n mislukkina was di viering
~l lli toe di S.V.R. b luit h t om
w n Heldcd
t vi r nie! Daar
a . byna ge n mense nie n die
~~hh k was baie tel urge t ld toe
d~ S.V.R.'n hopelo. mislukking van
I
h I da
maak het.
o In 1943 het die A.N.S. I ldeda
/
11is r en die
mewerkin
1
.V., g ni t.
Wi al huH ni
t n di reus
ukses van daardie ja 1"
()e o.a, die B.T.K., J n Pi r wietell ap, di skol en Ii aam op-
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Icier'
tudente
, at daar iteenwoordig was, gevra om "amen" to se 01) di H.N.P.
se opt.rede in hul S.V.n.-gedaante 10m onder die del mantel van
,,1lie-poJitieI{eHeldedag" die aUeenreg vir die i 'jng' van H ld dag
vir 1945 vir duardie gl'O pie te re erveer, Elke nou en dan n oes
die vergadering onderbreek word om vas te stel of daar nog
'n I worum van 100 wa •
vo dingstudent alrnal m eg werk het
ond r die kornit e waarvan mni . Dawid Snyman, M. C. Vermeulen, Gi 1
Hou h, en alle ni -A.N.S.-l d lede
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Op die Ina 't; mon ·tervel'gad ring het
Van die H.N.P. die + e n vyf-en-twintigs te d I van ons

Studente sal no onthou hoe die
h le St llenbosch hulle aan die begin
van di [aar verset het teen die in~oukusing va partypoliti ke kandidat in 'n onpartydige tudenteraad.
Die A.N.S. het no altyd geweier
om met med -volksg note te twis,
\I rat waar sulke twist gaan oor sake
waaroor ons dit eens behoort te
w s. Daarom het hy hom altyd
daarvan w erhou om sulke sak in
di pers te sleep of om op platvorrn
(
1001
te gaan rusie rnaak. Vandaar dan dat hy hom nag ni in di
op nbaar uit laat h t oor di onm al like inti iges i.v.m. die aant nnde Held dag wat agter die ge.. N. Penise rd S.V.R. aan die gang
I ni . Die A.N.S vd 1 hom nou g nood aak om di 'student en puhliek
t r beter in te Ii oor die war
to drag van sake in hierdi v band.
In 'n artikel in Die Burg r" van
27 Aug. is di p~l1i It onder di
indruk g bring dat die A.N.S.
n} wil saamwerk by vanja r s viring nie. Maar wa , laat 'n mens
\1 rd r teruvkyl
om die saak in sy
r t persp ktief t sien.
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MATIE,"

"De Weeteldgeschiedenis is 't
Weereldgericbt,
Vergelding, de wet der Historie."
- Ten Kate.
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net soos hy reeds 'n Tito in Suid
Slawie h t. Vandaar al hierdie traru
in Lond n ell Washington.
LEIERSKAP IN DIE NUWE
EUROPA
In verband hi rmee het daar i
die Lond nse Tim
'n insigg w nd
artikel verskyn. (Si n The Cape Ar
gus, 25 Aug. 1945). Vol ens hierdi
artikel sou "die Weste" in Europ
self nie alIeen sy ou materiele supre
masie verloor het ni , maar loop h
ook gevaar om sy intellektuele

Deur Proj. ]. A. Wiid
AGTER DIE RUSSIESE YSTERGORDYN

ir

•

Kwcekskool

Daar het gedurende die afgelope
paar dae opspraakwek ende ontwikkelin s op di
ebied van di internasional politiek plaasgevind. Hierdie ontwikkeling geld in di
rste
plek di verhoudings tus en di "Drie
Grotes" nl. Sowjet-Rusland, di V renigde Stat van Amerika en Brit ...
tanje en dit nogal terwyl die vredesklokke nog besig is om te lui! Hulle
g Id egt rook nie minder die weeropbou en stabiliteit van die na-oorlogs lydende we reId nie,

V ldm. Smut h t reed teen di
nd van ·Junie in Kanada melding gemaak van "duist r
rna te wat in
Europa ontketen is." Na Smut het
ook Churchill in die Brits laerhuis
gepraat van 'n "geweldige tragedie
wat hom afspeel agter die ystergordyn wat Europa tans verdeel." Die
woord "ystergordyn" is ook 'n woord
wat Goebb Is in die lfd verband
r ds vroeer gebruik het. Eindelik
het ook Eme t Bevin. di
nuw
itse mini ter van buit land e sake,
y besorgdheid uitg spre k oor wat
daar a ter die "y tergordyn" pla a vind. Bevin het gewys op die noodsaaklikheid om t verhinder dat die
en diktatuur deur 'n ander v rvang
word, en het Bulgarye, Roemenie en
Hongarye genoem as land met reering wat nie deur die volkswil verteenwoordig word ni .
Hoewel nie
n v: n die drie gemelde st atsmanne die Sowj t-unie
by name no m nie, i dit heeltemal
duidelik dat hulle a n wantoestande
dink wat in Rus ie -b heerde lande
heers. Hulle woorde bev t dus in
werklikheid 'n beskuldi in en aankla te n Moskou al word die usbond enoot ner ens
enoem
BULGARYE

morele Ieier kap te v rloor, In 194
en 1941 was di v rwagtings va
Europa nog gevestig op Brlttanie
Vandag egter is laasgeno mde sonde
twyfel oorskadu deur di V.S.A. e
die Sowjet-Unie wat mag en prestig
betref. 00 -Europ het onder Ru
siese h erskappy ekom n di nu
reg erder v rstaan di Brittanje va
vandag en van die verlede glad nit
Die Ru se beskou die Weste as '~
potensiel
vyand en eien hullesel
aIle kredi t toe vir die verslaan va
Duit land. Was dit nie vir Rusl n
ni dan ou Hitler se Duit land vi
Brittanje vernietig het. Die militert
suk
s van die Russ in die huidigt
oorlog was oorsaak dat die rewolu
sionere intellig ntsia van S ntraal- e
Oos-Europa • in grootse verwagtin
hulle blik op die Rooi Leer geve tI
het. Dit ou'n fout w e om te dink
dat die nuwe regeerd 1'S in die Rus
van Stalin i ; hull is oortuiede re
wolusion"res wat in 111111e vyandsks
teenoor die W st
an 'n Derd
W"reldoorlog glo. elfs in Frankryk
en Italic is Linksg sindes geneig oJ1l
die oorlo poging van Brittanje e~
die V.S.A. t onder kat .
T rwyl 00 -Europa nooit 'n a t1
geleentheid v n root g wig vir di
Brit
buitel nd e politi k was nie-"
di skrywer het wa rskynlik die Polt
van 1939 ver et - i die to 0111
van We - I uropa e t r Ian die alle!
root t belang. Aldu di ,.go d it1
geli t " korre ponden van die Lot1
d n
Tim.
DIE TWEEDE GEBEURTENIS
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WILGENHOF
A eregaste te nwoordig by hierdi "staatkundi e"-dinee w s op t
m rk prof. Schum nn n gade, asook
prof. dr. en mev. Fransie Malherbe.
Wilgenhof e voorstelling van "Afrika en die Oorlo spoging" wa m e t rlik georganiseer deur mnr. Je n
u PIe si. Na di dinee i almal n
di
tone lopvoering: "V rg w en
V ret." Na afloop van die konalmal ter g na Wilg nhof.

4
ty e
ttel t

MACDONALD·HUIS
'n Ware Kabouterland in Stell nbo ch l Hierdie voorstelling deur
"Macdonald-huis in die Uit pan verdi n waarlik lofl Die dinee, g organi
r deur mej, Nel, h t m t 'n
W
kaboutergee verloop,
n na
floop van di dine is omrnige na
di kon er "V rgewe n V ret"
nand r is na 'n dans.
A
r ga te vir die aand wa mnr.
rn t van Heerden n mej. S ri
i naar teenwoordig. Die konsertan r het na afloop van die konsert
t ru ekeer n di k bout rland l
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Toe die twee spanne drie weke
gelede ebot het, mo 5 die Maties
hard spook om 10-3 te wen. Die
voorspel rs van Valsbaai i besonder
wo Jig in di losspel, m~ar soos d~e
Matie-agttal teenswoor dig speel, 15
Valshaai se kans om hulle in to om
te hou maar skraal. Dit sal interessant "";ees om te si n hoe die stryd
om die besit van die bal in die vaste
skrums al verloop. As die Matiea t llyn genoeg kanse kan kry en as
dit nie more reent nie, kan 'n mens
'n oortuigende oorwinning vi
die
tuisspan v rwag. In lk geval sal
Valsbaai die bal nie van die Matiea t rlyn af kan weghou nie aangesien Piet van Wyk en Lourens in die
lynstane tans puik spel lewer.
Die tuisspan kan dit egt r nie bekostig om te vol elfvertroue op die
veld te aan nie, want Valsbaai is 'n
span wat at menige teenstander laat
swo g het om hulle te klop. Hulle
verloor nooit moed nie en g eeneen
van hull spelers teek lyf w g ni .
Soos die Rooi pan egter tans speel,
k n 'n mens vol v rtroue 'n corwinning vir hulle voorspel, en as hulle
spe I soos in die Iaa t twee wedstryde, 'n groot oorwinning.

MANS

Netbal

DIE INDELING.

More tr e di
rste vier spanne
van die Mati -klub teen hul mees
edug
teenstanders, nl, O.K.P., op.
Die Maties is vasberad om nie een
wed tryd prys te gee nie, en berei
hulself baie lank voor vir hierdie
groot dag. E ulle al eg er hul sokkie baie . tyf mo t optr k want
O.K.P. het r ds vro er in die seiso en
bewy
1 w r dat hulle nie met hul
laat spe 1 nie. Di wedstryde vind
plaas op die Paarl-veld.
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Onthou
ilja t Salon

DAMES
Na die taamlike maklike oorwinning vt n verlede week teen Atlanta,
kom ons Iste span more teen 'n gedugte span te staan, nl. Westelike
Provinsie. Hierdie span is een van
die sterkste spanne in die Iiga, en ons
sal moet uithaal so wat ens kan
. om nie more die vlag te stryk nie!
Ongelukkig beskilc ons span nie 001'
al hul1e kragte nie, weens die besering van mej, H. Pretorius, en gevolglik sal nog meer uitgehaal moet
word om W.P. te corwin.
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POLITIEK IN S.V.R.-VERKIESING

Die wedstryd teen V.O.B. verlede
Saterdag alhier was opwindend en
was 'n aanskoulike spel. Die besoekende span se middelvoor, dr. Keen,
het weer uitgeblink met sy pragtige
houe, Teen die einde van die wedstryd kon die oud-studente span dan
ook met 'n oorwinning van 3--2 die
v ld v rIaat.
Dinsdagagtermiddag is die gebruiklike jaarlikse wedstryd tussen Tokkelokke en Rokkielokke afgespeel. Op
plegtige wyse is aan die einde 'n
wiss Itrof e, 'n silwer bekertjie, aan
die wenners oorhandig. VoIgens die
5 - 2 skyn die Tokkelokk nie opgewasse te wees teen die Universiteit
se span nie.
Eerskomende Saterdag vind die
uitgestelde wedstryd teen Ikeys op
Groote Schuur plaas. Die eerste Intervarsity het Ikeys gewen, n dus
moet die tweede 'n oorwinning vir
die Maties beteken!

'n Bel n rilce A mlcondig'ing }! Die
her van die Fakultcit vir Landbou
d a di d me van die Fakulteit vir
Huishoudkunde uit om 'n Netbalwedstryd. Hi rdie b Ian wekkende geb urteni vind vanmiddag om 5 uur
pla S op di veld t Coetzenbur.
All bel ng tell end sword
hartelik
uit enooi. Dit beloof om 'n baie
kOiUI p lagti
e tOll1cel te wees.
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Vanjaar egter het die R.N.P. besluit dat hy amptelike party-kandidate gaan stel vir die S.V.R.-verkiesing.
As een van die redes vir sy optrede
voer die H.N.P. aan dat hy nie kan
toesien dat die S.V.R. saam met die
A.N.S. Heldedag vier nie. In 'n artikel in die Burger van 17 Maart 1945
erken die Ieier van die R.N.P. en
sekretaris van die nuwe Keeromstraat-S.V.R. in 'n verklaring die
R.N.P. se motiewe met di politieke
verkiesing en se doodluiters: "Vir die
R.N.P. het dus net een weg oorgebly nl. om luider te protesteer en
weI by vanjaar se verkiesing."
Dit was nie lank nie toe voer die
R.N.P. hulle opdrag uit (n1. om die
A.N.S. uit alles uit te manuvreer)
en besluit om 'n Heldedagkomitee
m t die RD.B. saam te stel en die
A.N.S. uit te skakel, ten spyte daarvan dat 'n lid op die A.N.S. se aandeel in die verlede gewy. het en gese
het dat die A.N.S. reeds 'n komi tee
het wat besig is met reelings n
voorgestel het dat die A.N.S. ook
genooi word.
A.N.S. WIL SAAMWERK
Die A.N.S. het voorgestel dat one
die program verdeel sodat die A.N.S.
voortgaan met die aandprogram wat
hulle komi tee b sig was om te of'
ganiseer reeds voordat die die S.V.R.
verkies was, en dat die S.V.R die
orige deel van die dag kon organiseer. Ook tel die A.N.S. voor dat
die hele program gesamentlik ge'
adverteer word sodat dit as een vic'
ring sou voorkom en bied aan 0111
die S.V.R. by die oggendprogram ook
t hel.
Die S.V.R. kom egter met 'n voor
stel - reken net - d t die A.N.S,
illle seggenskap in die viering prysgee, sy program onder S.V.R. komi·
tee-b skerming kon plaas, dat die
S.V.R di A.N.S.-program kan vetO
en verander, en dat die A.N.S. as of'
ganisasie die naam van Heldedag nie
rep ni . P rson kon egter nie-amp'
telik gekoopt er word nadat hulle
ampsdraers reeds klaar gekies is.
Die A.N.S. kon natuur lik nie 5Y
program net so kom prr sent gee aall
die S.V.R. nie, n ge , billike mens
sal hom kwalik ne rn daaroor nie.
Dit blyl toe dat die S.V.R die
twispunt oor die b skerming rnaak
Die A.N.S. was dadehk bel' id om die
beskerming van die aandpro ram sail
'n neutrale liggaam op t dra as die
S.V.R. die b skerrning van sy pro'
gram ook aan so 'n lig aam woV
opdra. Daarom stel die A.N .S. toe
voor dat dic' viering van die hell
dag g skied onder beskerming van '~
komit e van sponsors war die dag
nam ns di Universiteit soubeskern'
met PI of. Wilcocks elf as voorsitte'
en vier dosent waarvan die S.V.R:
komit e en die A.N.S.-komitee e1~
twee SOlI aanwys, Die Rektor wS'
dadelik bereid om as voorsitter op tt
tree n sam werking het dus van dit
S.V.R. af zeh ng.
Die S.V.R. S'
v:rcrklike motiewe blyk toe ook dade'
hk toe hull skrik vir die A.N.S. s,e
voorstel om dit aan die Universitett
op te dra en samewerking word tot
deur hulle verongeluk.
In di verlede het die A.N.S. e~
S.V.R. aamg werk en dit w: s nool
politi k nie. V ndat K romstr8~!
die S,V.R-leisels hou, egt r, het cItl
viering van Heldedag 'n politie](1
twi puntc
eword.
St 11 nbosch e stud rite is al mo~J
vir politi eke g twis. Eers was dit dJI
insleping van die politiek in .011
S.V.R. en nou korn di selfde persofll
politiek by Helded g insleep,
Die tyd het aangebreek dat di
St llenboschse
student
K erof11
traat uit sy studente ake uitskOP

JJ7ELKOM MATIES !
UEFLE
21

TUDIO

Andringa truat.
nm

• '11U1H~N'11E .. AFNR~m

"_A

I

