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Dr. J. F. J. van Rensburg Se : 

Die taat Moet Rus Op Die 
N atuurlike Magsorganisasies · 
Die fanaties nasionale karakter van die Ossewabrandwaq, saamqe- 

1 i kel met 'n doelbewuste en aktiewe sosialistiese rigting, die noodsaaklik 
heid vall die daarsrelllnq van ' n beroepsverteenwoordiqende taatsvorm, en 
die: ab olute bchoefte aan 'n volksfront het die kern gevorm v n die toe 
t praak van dr. J. F. J. van Rcnsburq, Kommandant Gencraal van die Osse 

• brandwaq. verlede Saterdagaand in die Stadsaal. 

Hierdie toespraak was inspirerend vir elke lid van die 
Beweging; stimulerend vir elkecn wat nie lid is nie, maar ll\~gter 
staan in sy oordecl oor volks en staatssake. 

Ons noem net die kernfeite. 

NASIONALISME 

Die O.B. is fanatics nnsionaaZ. Sy 
oPtrede in die oorlogsjare bewys dit. 
In 1941 is die storie die wereld tnge 
atnur dat die O.B. nan die Empire 
skakel. Vandag se dieselfde mense 
wat destyds die bewering gemaak 
het dat die O.B.-lcde die oorlogsmts 
dacligers van die afgelope jare is, 
Ii: rs die O.B. by [lY eie 'l)olk uetaaa 
met die b wcrinu dat (lit aan <lie Enl, 
}Jire skakcZ. NoH, (lie O.B. aan die' 
I'mnd uitlower omdat dit te min met 
di Empirc !](~skakol Iict, 

SOSIALISME 

Di O.B. het iets nu Itts in die volk 
ingedra, die sosfalistiese gedagte. 
£8uJOOO ingcsamcl 't'ir lmlp aan at 
hanlcli}co8 1)an ge'int('rneerdc mede- 
4jri1ranc'I's is cen l)cwys ann sy do 
O&1al1.~tics(' 7i.ra.gdad ighcid. Sy sosla- 

11 tl se roeplng vleet VOOl't uit die 
b wusayn d t die Afrikanervollt sta 
dig 001" an in 'n arbotdcndo klas. 
llaa.rom moot 'n klaslose, partylose 
ataat gevorm word. 

l)IE NUWE VORM 

nit is die nuwo inholtd. Daar is '11 
, l£tvo 'I.)Or111, 'nodig! Dam' is 'melgsor 
f1aHisasics in enigc 7anrl wat ioortcl. 
(J 8kict hot in die volkslnwc en ioat 
iy 'lie kan afsleaf nie omdat huZle die 
1t ton van die 'lJOlksbcstaan ~8. Hicrdle 
~na(18()rganiBa8'1 .fl is die boare, die ?ty 
l.!'e,·aars, (lie handelaa·rs en andc"(·B. 
fil)nclor uuue sal die volle etert. Wa.ar 
rJnl dan kunsma,ti[lBJ halltve1'sprriden 
lir 'Politiclce pa:'f'tye slccp as jy hie'f'riie 
1nQf]sorgani8lt8ic8 ?'cods lJOslt. Die 
hoore moet deur '11 boer, die handel 
r1 ttl' 'n handelaar en die nywerheid 
f1 tu' 'n nyweraar verteenwoordlg 

word. Dit is aeroepeverteensooortt;« 
ging. 
Elke groep sluit alma! in wat van 

di~ beroep afhanklik is, b.v. van die 
bestuurder tot die kantoorjong in die 
handelsgroep, 

Dr. J. r. J. 'l'an RC'Ilsbarg 
Elk van di~ magsgrocpe is onder 

ling aan mekaar verbind, van mekaar 
ajhanklik, nie 'llyandig soos polltleke 
partye nte. As die volk op di~ wysc 
verteenwoordig word, skakel dit ane 
vyandskap en twis uit. 

As die verteenwoordigers gekies 
word volgens beroepsverteenwoordi 
ging, dan kies die volk die oeste man 
ne en nl die grootste partymannc 
nle. 

EENHEID 

Die vC'rweselllildng van di6 he 
l'ocpsvertecl1woorcllging lean allccn1ilt 
verlery wOl'd deur pr02J((.gC1'i'llg totdai 
die irleo inslaan by dic volk} en dcm . 

esoek DIE UITS ~N 
W 
die 

en Gratnmofoon 
Oorlogsfront 

Oudsoldate en Hul Ondervindingc 

Met lavier 
Aan Die 

"Graag ~il ons ons dank en waard ring bcklemtoon vir die wyse 
waarop die administra ie van die Llniversltclt en die studenteqemecnskap 
nr gehceJ, ons behandel en ontvang her, Ons het nie eintlll 9 w t wat 
om op Stellenbosch tc wagte te wee nie, maar het uitqcvind dat ons welkom 
i~. Daarvoor i on des te mcer dankbaar want dit het on in staat ge tel 
om ons dadelik aan te pas en onmiddcllik ware Matie tc word." Dit w 
die woorde van verskeie oud soldate in 'n onderhoud met "Di Made!' 
Hulle kon nie genoeg praat van die samewerklnq en offervaardiqh id van 
die reqistrateur en dosente nie asook van die hartlike gees en teqemo t. 
komendheid van die studcnte. 

Hulle het nfgryslike tonele slen af 
speel. Bulle .bet b noude oomblikk 
deurgemaak, nte allen as gevolg van 
die vyandellke kanonne, spervuur, 
bommo n skerpskutters nl , maar 
ook as vlugt llnge in 'n woostyn, 
voortg jaag dcur dto vyand n sand 
storms, en in die b rge van Italie 
Na die besetting deur S.A. troepe 

van Capraro. 'n hoe b rgre 1{ nt 
vel' van di plek waar Marconi die 
radio ultgevlnd het nl IH't 0.0.. 
Iult nant Pjetcl'se (tans dml lsi - 
student) 'n klavier, grammoroon n 
pakke Duitse en Ilaliaannse plate in 
'n grot gekry. Die b setting het 
slegs enk le minute gcduur maar 
meet as eon p leton is uttgewts n 
die Duitse offisier ill bevel h t van 
'n krans afgespring om krygsgevan 
geskap vry te spring. 
Behalwo die kennismaklng met die 

dood op die slagveld, het hulle ook 
die geleentheld gehad om groot ge 
deeltes van die buiteland te deurr ns. 
Daar i b.v, Ted Ellis wat vi r relse 
na Palesttua alleen onderneern het. 
Onder andere het hy 'n Suid-Afrl 
kaans Jood, Kramer, daar raakge 
loop. Kramer hot sy IJL.B.-graa· aan 
een van ons Suid-Afrikaanse urnver- 

(He dam'st ll1nu '!'an 'n 1Iol1~8fr()Ht 
wat 'n bondgcnoot kap tus n all 
Af?ika,n 'tgroop wat Rcpublik iHsg - 
8ind i,fl) te.tvccgbrin{1. A die verskil 
I nde polttleke orgnnlsast s not m t 
mckaar in gelid wil tree sender prys 
gewlng van hul identitett, snl daar 
utt so 'n samew rklng' 0.1 d d lilt 'n 
b tel' verstandhoudtng ontwn k 1 wat 
tot eenheld sal 1 1. Die haat sal be 
gin afl!: eJ sodra daar samewel'king' 
is. Dit is die ]cortstc pad lIa 1 oUe. - 
e mhe1cl - die 7co,'t, 'le n (lie (nig8ta 
1I(u1. 

r di ttnO feer rusti i, di b di nin b I 
yse - vanaf 'n koppie koffi tot 'n voll di 

In kvol ntr klik n 0 dkoop 

DIE UITSPAN • 
I 

T n lotte wit die Llnlver it i 
ook hut dank hctuig an di oud- 
old t vi di wy. w r p hull 
hut elf tui 9 m k ]1 t in "Helder 
berg," onder tot 'n luat ongcricflik. 
om t ndighed , b.v, rultelose en. t .r • 

"Wop ns/<ou" v rskyn Vo" end 
Vryda 1 
OnR v rn m d t dl eer to uttgaw . 

van di nuw "WAI ENS OU" voi 
g nde Vryd g y versltyn1ng al 
m 1(. Op dl6 stndium wil ana nn s 
s in v rband m t di inholl d ar 
van nl '. All s b loof v n <11 Uer 
b st( I nona vertroll <lnt di6 pl'ogr ,S· 
siew stap die volst steun al ora 
van all, stuc1C'l1t en di hol yolk. 

K OP WAPEN KOU! 

rn 

~ 
n link, 

Ityd - 

'n be oek w rd! 
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A D fRL f YSTRAA'r 134- 

IE " MATI Ontwa k! " 
(Deur PIET DELPORl') 

"Opstand is net so noodsaaklik i 
'n volk as getrouheid. Dit is ni 
eens gevaal'lik dat 'n rebellie mi Iu 
nie, wat gevaarlik i , is dat 'n hel 
geslag onder prot s sal verbyqaan, 
- N. P. van Wyk Louw. 

Enkcle weke g lede het die jon 
F'ranse digter, Guibert, ons toeg 
spreek 001' die Ietterkundige herl 
wing in 1-'1 ankryk wat gcvolg het 0 
die Duitsc inval 

Dis bekend hocdat die gees v 
die gemiddelde F'ransman van v66 
die inval vervlak het, hoedat dl 
morele peil gedaal het tot 'n stadiur 
wat maarskalk Petain bestempel h 
as 'n algemene gebrek aan karaktei 
Weliswaar het ons gehoor van voort 
dur ende polltleke skommellnge C 
broedertwts: maar 001' die geheel ge 
sien, was di breer volksmassa t 
vrcde met 'n najaag van uitoi'llke g 
nietinge ten koste van <lie diepe r 
waardes wat die sg. volkslcl VOL 111 

Toe het die Duitsers Frankryk hir. 
negeval, BY leors weggeve g, 001' S) 
vestings gestap en sy bodem besel 
Ole trotsc Fransman moos die knl 
buig voor die gew ·ldcnaar: Frank 
ryk h t die stryd v rloor! Maar van 
dag blyk UiL dot Duitsland aar 
Frankryk die grootst dlens b wy 
h t wat die e n volk oolt In and 
kan bewys. .Juis in sy poging om Ol 
Franse gees to bind, het Duitslan. 
di teenoorg. telde laat ge. kied: 0:, 
F'ransma 1 h t vuur gevat, die doocl, 
b onder het lowe geki y die Frans 
si 1 is ui t sy doodslaap van b estelik 
verrnurwlng met een felle dond rsla 
wakkergeskud. 
'n W erstandsbcwegtng het verry 

dl verskrtkllke haat teen die oor 
h rser h t die' bro derskap laat her 
1 we. Die g rvall nes in hierdie oJ'! 
,'ely} stryd het martelare en held 
CWOI'd. Dit was weer :n er om vi' 

die Vaderland to sterwe. J ng s un 
n dogter I, manne en V1'O l in c. 

f1 ur van hul lew ; komn unlst , so 
sialiste, fatalist , h doni ce, materta 
uste , g rimpeldc ou mo del'S en bl 
wende grysaards almal hot h11 
laaste druppel krag ingegooi In di 
llUW stryd, waarln hulle tot Mf. 
hegte broed rskap saamgesmae 1 
met die vaandel van "VRYHEID" 
vooraall! 

'n Nuwc letterlmnde, 'n nuwe di . 
kuns het oornag opgebloei. In dll 
tronkc, in die Itampe, ill die onder 
aardse gange, in die riole, in die boS' 
se . het <-lie wekroep weergalln 
VRYHEID! VRYHEID! 
Weg was die lakse selfingenomel1 

held, weg die valse aanbidding val 
die lee skynwaardes; weg, die vuig 
Jan Salie-gees. Die volk het weer g 
lewe in die diepste, volste sin vall di 
wooI'd, al het hulle broodsgebrek g I 

ly. Lees maar die gedigte van vcr' 
oOl'deeldos; luister nn die laaate WOOl 
de van dic jong martelarc: "On. 
sterwe, sodut Frankryk sal lewe! 0 . 
is die saad waal'ult 'n nuwc boom I 
gro i! Lanl{ lowo Fl'unkryk!!" 
En Frankl'yk sal weer lewe, j 

sicl hot w or ontwaak, dunksy <lir 
smeltkroes waard Ul' Frankl yk ge' 
stuUl' i . Wie s8 nou nog dat 'n 001" 
log slegs verwoes ? ParadoksaI< 
werktuig; en tog .... 
Dit laat 'n mens dink aan ons ei~ 

geestclike bewussyn. Is ons vanda~ 
veel beter as die Franltryk van "e 
jaar gelede? "Want den zin van het 
w zen del' dingen, hebben wij hijn,· 
allen vc1'loren. Zoo ook van de w 1 
kclijkheid van het lev n. Het lev tl 
is vil ons ge 11 beweging meer vorl 
hinn n uit; wiJ beschouwen schlecht 
den uitcrlijlt n l{ant; ste ds starend 
llaar d~ omtreltken, de lijnen, d~ 

(Vervolg 01 bIs, 4, Ito1. 1) 

Aile Korrespondcnsie aan i 
c. J. RO U X, 
pi a Dr. Hoge, 

Houxmstraat, Stelienbosch, 

VRYDAG, 29 MAART 1946 

DIE. E.N/G TE. BASI 
Die gede. gtl?S wat verledc Saterdaqaand deur dr. J. F, J. van I ens 

Lurg uitgesprcek is hy qelecntheld van die Ossewabrandwaq verqaderinq in 
die Sn dsaal, moet noodwendig die gedagtes VHn elke student wat die- n<.1<.1111 
wcrd i~, prikk 1. n stlmulccr. Dis hier nie 'n vladg van 9 sindheid teenoor 
'n be pc. alde politieke groep nlc, slegs 'n saak van red like denke. 

Die regering van ems land rus vandag op kunsmatige politi eke groe .. 
perinqe partyc wat in die eerste plek partybelange verteenwoordig en 
behartig, belange wat uit die aard van die saak nie die belange van die hele 
"\ olk I an in luit nie. . n Party kan nooit die volk c s 9 heel verteenwoordlq 
nie: 'n party kun nie 'n volk in 'n orqaniese eenheid saambind nil'. 

Maar in elke staat bestaan daar wel natuurlike maqsgroepcrlnqe, cn 
op die groeperingc rus die wesentlike voortbestaan van die volk self. Daa r 
i.; die boeregroep, die handelaarsqroep, die nyweraarsqroep. die profcssio 
nele groep, en so meer. elkeen wat weer in kleincr cenhede onderver 
dcel kan word. Elkeen van die grocp~ het nie alleenlik cenvormiqe interne 
b elanqe nie, maar skakel baie nou aan by, is ondcrling afhanklik van elke 
ander groep wat 'n aparte belanqesfeen vertecnwoordiq. Van die boer is die 
volk e fhanklik vir 'iy primere voedselbehoeftcs: die boer ic; afhankltk van 
die handelaar vir distribusie en V .. m he nyweraar vir sy l.indbouqcrecdskap 
en skaapdip: die handelaar van die boer en nyweraar vir sy voorradc: die 
nyweraar van die handelaar en boer as distrlbucerder n vcrbruiker. En so 
skakel die ver 1 illende groepe aaneen in een groot sirkel van qemeenskaplike 
b lang; saam vorm die natuurlil e magsgroepe 'n belange eenheid, saam 'n 
voll sgehe I; en gemeenskapsbelang smee volksecnheid. 

Bier Ie dus die wese vein 11 dubbelc idea, 1: die wcqdoen met volk 
verhrokkeling deur die 11< jc) 9 van teenstrydlqe 9ro eps en pa .. tybelang , en 
die daarstellinq van 'n mecr ideale staat waar die natuurlikc groepe tot die 
grootste interne. en gemeenskaplike voordeel verteenwoordiqinq vind. 

Die ldeaal ka n nie in onmiddellike v rvulling tree ni . Die gedagt , 
nuut in ons land, moet eel'S di p by die. voll van Suid Afrika in ink. Daar 
voor is gedurige propagering noodsaaklik. Verder is nodig die verkryqinq 
van voorlopige. samewerkinq op '11 grondslag van gemeenskaplike belanqe 
en idea le, III t b houd van identiteit van elkc politieke of volksqroep, Llit 
samcwcrklnq groei onderllnqc resp k, en daai uit cenh iJ. En as eenheid 
v rkry is tu en die ver killendc poliriekc gfoeperingc sal dit verantwoorde 
li wees vir die daar telling van'n taat wat die ecnheid kan bestendig: 'n 
taat :vat partyloo if; en rus op die hasiese mag groepe wat van mekaar 
afhankltk i , van wie. die volk as qeheel afhanklik is, wat die. volk self is. 
'n Boer sal deu! '11 boer verteenwoordig word, 'n handelaar de-ur n lttmde 
laar, 'n nywermu deul' 'n nywerd 11', 'n professionelc Jllan d~ur 'n profe sionele 
me n, en die groot organic.se 9 heel sal die eenheidsvolk van Suid Afrika 
v rteenwoordig. 

Hart/ik We/kom 
Gl'aag vcrwelkom ,.Die Mutie" 'n kollega, met nalUe "Die W krocp" 

l The Clarion) in di ry van studente publik si~s. Insonderhdcl is ons bly 
001' die verskyning van hierdie blad (waarin die oubekendc "C.S.V. Nuus" 
sowel as die "Drones Unum" opgeneenl is) omdat dit 'n a pek Villl di 
le'W~ van die student en jongmens dek, Wilt moeilik deur enige bldd wat 
cen of ander ideologiese of politieke rigting VQorstaan, behartig kan word 
()ns steJ dan hierdie nuW'e moat aan U vdOr deur 'n grepie uit sy eie inicidings 
artikel v' n Saferoag. 23 Mdart 19i6: 

"As mondstuk van die Christ~n Studootcver '>niging van Sllid. 
Afrika sal "Die Wekroep" wat .. an die hegin clke tweede Saterdag v [ 
skyn, maar so gou moontlik 'n weekblad beh )ort tc word, hom ten 
doe] stel Olll vera1 die jeug tc hewceg tot '11 gcloof in dic Driec11lg 
God volgens die Skrif en tot 'n lewe wat ~dl laut blyk ddt hulk v01ge 
Hnge van die Here Jesus is. Die hlad s,-d verdeI' meehelp om di werk 
van die C.S.v. onder eie Iede en in wycr kring bek .nd te madk." 

Hierdie bInd, te oo~deel 11n di eerste uitgawc, hied interessante lees 
stof en nuusartikels van kerklike en stigtelikc a lrd. Dit beslann twintig 
bludsy en is pragtig saamgestcl sod t die intekenneld van" '6 per jaar as 
b ie hillik beskou kan word. 

,.Die Mati .. vertr u dat "Die' Wckroep" soos sy v()organgl:rs .,Die 
C,S V Nuus" en "Omnes Unum", ten op 'igte van ~y welk. maar, m cr 
1109, van y invlo d, s,l kan s'; "Ampliora d Altioral" Hartlik WelkOlll 
en aIle Voorspo >dl 

• r bo r tt 



DIE wtRELD IN OENSKOU 

DIE MATIE, VRYDAG, 29 MAART 1946 

DIE. IRANIE.SE. STRYDPUNT 
(Deur Prof Dr. J. A. WIlD) 

Die ~l\reld begin langsaam gewoon te word aan berigte en gerugte 
van stryd en botsing tussen die V.S.A. en Brittanje aan die een kant, en 
Sowjet-Rusland aan die ander 'kant. Hierdie stryd tussen die wapenbroer ... 

. van gister dreig om kronies te werd en al het dit nog nie verder ontwikkel 
as die diplomatieke en propagandistiese stadium nie, sal dit aileen In wen, 
denker wees wat sal beweer dat dit nie op 'n kragmeting sal uitloop nie 
waar die een kant of sal moet buig of met ander wapens as papierbomme 
sal mod veg. Die eerste sal tot gevolg he die verlies van uasionalc prestige, 
die tweede 'n derde wereldoorloq. Onder die bale strydpunte is dit verai 
Iran, die Persie van ouds, wat vandag wereldwye aandag geniet. 

WAAROM IRAN? 

Waarom is dit dat Iran, 'n land 
met 'n klein, swak en arm volk wat 
in die huidige wereldpolitiek tog geen 
positiewe rol kan speel nie, so skte 
lik belangrik genoeg word om 'n 
nuwe moontlike wereldbrand te laat 
ontstaan? Bet die Iraniese strydpunt 
ontstaan omdat Sowjet-Rusland sy 
belofte aan Amerika en Brittanje ge 
breek het deur sy nie-ontruiming van 
Iran aan die begin van hierdie 
maand? Maar belofte-verbrekings het 
gedurende die laaste jare so veelvul 
dig onder groot-moondhede voorge 
kom sender om ernstige strydpunte 
te veroorsaak, dat aIleen 'n naiewe 
mens sal glo dat die Russiese helofte 
verbreking as sodanig lnsake die mi 
Utere ontruiming van Iran die Ira 
niese .strydpunt in die lewe geroep 
het. Dit Ie dus voor die hand dat an 
der faktore en oorweglngs as 'n be 
lofte-verbreking in die Iranlese stryd 
punt op die spel is. 

IRAN EN VROE~RE BRITSIt 
EN RUSSIES.IMPERIALISME 

/ 
Dlt is nle die eerste keel' dat Rus 

land en Brittanje buitegewone be 
lang in Iran stel nie. Die tmpertalis 
me van die ou 'Tsaaristiese Rusland 
het reeds in 1885 met die Britse im 
perialisme oor Iran, of Persie, soos 
dit destyds genoem was, in botsing 
gekom. 'n Drelgende oorlog is voor 
kom deur 'n vergelyk wat hierdie 
jaar getref is en waarvolgens albei 
moondhede die staatkundige onaf 
hanklikheid van Persie gewaarborg 
het. Hierdle vergelyk het egter op 
onvaste fondamente gerus want deur 
Britse en Russiese lenings aan die 
Persiese regering het Brittanje en 
Rusland ook na 1885 herhaaldelik 
probeer om mekaar in Persle nit te 
oorl~. AIleen 'n Brits-Russiese bond 
genoote:lkap in die oorlog van 1914- 
1918 en die uitskakeling van Rus 
lnnd uit dle w~reldpolitiek as gevolg 
van die Bolsjewistiese revolusie, liet 
tydelike verligting vir Brittanje ge- 

. l?ring. Dit is veral gedurende hlel'die 
tyd dat Britse Impitaalbelcggings in 
Iraniese oliebronne groot afmetings 
aangeneem het. Die vestiging van 
Brit e gesag in die aallgrenscnde 
Irak, 'n sogenaamde mandant-gebled 
wet vb or 1918 aan die Turke behoort 
het, het verder daartoe bygedra om 
Britse belange in hierdie dele in te 
graaf en te verskans. 

RUSSIESE BBLANGE IN 
IRAN 

Ann hierdie toestand van satte het 
die Brlts-Russiese bondgenootskap 
edurende die j ngate W~reldoorlog 

en v ral die oorlog self met sy 001' 
Winning 'n radikal wending gegee. 
G durende die oorlog is Britse en 
vera! Arnerikaanse oorlogsvoo1'rade 
ens., in groot hoeveelhede 001' Iran 
no. die Russiese bonclgenoot gebrlng. 
Vir hierdie cloel is spoorlyne en ge 
bande wel! op groot 81 aal 001' die 
b rgagUge en primilief-agterlilm 
Iran deur die Angel-Salts! s. bond 
gcnote ~ang·el€i. raniese sower ,ni 
tett ia v rltrag en Amerikaan -Brits 

en ook Russiese troepe (so agterdog 
tig was hierdie wapenhroers reeds 
gedurende die oorlog op mekaar) het 
die land beset, Bierdie besetting sou 
tydelik wees en nou het die Russe 
nie alleen hul deel van die kontrak 
insake militere ontruiming nie uitge 
voer nie, maar onder die Ir'anters het 
hulle vriende gevind wat in die pro 
vinsie Azerbaijan, die graanskuur 
van Iran, 'n "outonome" gesag arge 
kondig het. Hterdle provmsle Ie in 
die deel van Iran wat deur Russtese 
troepe- beset word. 
Die 11ele Russiese optrede insake 

die Iraniese affere getuig van groot 
agterdog teenoor sy Angel-Saksiese 
bondgenote. Vir Moskou is die 11'0. 
niese spoorlyne en gebaande wee, wat 
hom van die onmisbare Angel-Bak 
stese oorlogstuig voorsien het, ook 
die spoorlyne en gebaande wee wat 
vyandelike Angel-Saksiese leers na 
die olieryke Koukasie en na die hart 
van Rusland kan bring. Op Iran sien 
hy vliegvelde vanwaar vyanc1el1ke 
vliegtute sy eie nywerhede kan teis 
tel'. Aan die ander kant kan 'n Iran, 
vv aar Moskou die hoogste woord voer 
van groot strategiese en ekbnomiese 
waarde vir Sowjet-Rusland wees. Nie 
alleen grens Iran aan die warm In 
dieso Osoaan en Persiese Golf ni 
- en warm seewater is 'n skaars 
artikel in Rusland - maar ook aan 
Turkye, Irak en Indie. Vir die RUB 
besit, Iran vir selfverde<liging sowel 
as vir aanval groot strategtese waar 
de. Ook die Iraniese oliebronne het 
'n aantrekklngskrag. 

BRITSE BELANGE IN IRAN 
Ook vir die Britte bestt Iran groot 

ekonomlese en strat.egiese waarde, 
Net soos die Witwatersrnndsc goud 
velde van 'n Boere-republiek is oolc 
die ryk Iraniese oliebronne 'n ware 
Nabotse wyngaard. Deur die Anglo 
Iranian Oil oompany bcsltilt Brittan 
je nte alleen 001' 'n belnngrike bron 
van inkomste nie, maar oefen hy ook 
groot invloed uit op die regel'ing van 
Iran. Tot 'n seke1'e mate is die t0e 
koms van Iran ook vir die olicbelnnge 
van die V.S.A. in die Persiese Golf en 
op Arabie nie sonder betekenis nie. 
Afgesien van Iraniese olie Is Iran 

van uiters groot strategl se waardc 
vir Britse belange in die Middel Bowel 
as in die Verre Ooste. 'n Iran waar 
Moskou clio hoog tc woord voer, is 'n 
potens1ele govaar vir Bt'itse belal'lg 
in TUl'kye (die Dardenclle en die 'Mid 
delland e See) sowel as ook di En 
gelse belange in Irak, die Suezlmnaal 
en veral vir die Britse posisic in 
Indie en die Indicse Oseaan. 

001' Iran vincI daar vandag 'n krng 
meting van buitegewone belang 
plaas. Net so os Suid-Afrika met sy 

R. • 
BRD .. l\fAKE 

Bring u oogarts B voorskrif 
na my. Groot vor lceltlcnheld in 
die modcrn. to BrUmm t a 00] 

mod lie. p. loJ f· 
t Idcnt • 

S. V.R.-NUUS 
Op die eerste vergadering van die 

1946 V.S.R. is die volgende komitces 
saamgcstel: 
UITVOERENDE KOMITEE: Die 

voorsittcr, mnr. Danie Moolman, as 
ook mnre. B. A. Fa (sekretarts), 
Jaap Weidemann (asst.-seln'etaris), 
Kan Sadie (tesourter ) , Jan de Vil! rs 
(Koekjan ) (addlstonele lid) . 
KLEUREKOM[TEE: Mej. Elma 

Gel dener, 111n1'e. J. Oosthuiz n Own 
venor) , Jan Horn, Jan Burger, Chrls 
Bothn. 
SPORTKOMITEE: Mnre . Jean du 

Plessis, M. L. van As, D. Swlegers. 
SANG- EN VERENI INGSKOMI 

TEE: Mnre. Jan de Villiers, Koek 
jan de Villiers, mej. Isobel Murray. 
Die leon venor vir die gesamentlike 

sport- en sang- en vercntgtngskoml 
tees is mnr, Jean du Plessis. 
LENINGSKOMITEE: Mnre. Mool 

man, Sadie en Rennhackamp. 
VERTEI1JNWOORDlGERS OP DIE 

SENTRALE KLEUREKOMITKE : 
Mnre, J. Oosthuizen, J. Burger en 
J. Horn. 
AHGIVARIS: Mnr. Hennie Marais. 
BURO VIR VERLORE DINGE: 

Mej. Ena Rust en mnr. Jan de Vtl 
Iiers (Wilgcnhof). 
REDAKSIE, Die SfellenlJoschsc 

Student,' Mn1'. Koekjan de Villicrs 
(rcdakteur) , mnr. Gerjo van del' Mer 
we (aast.-rcd.), mnr. R, Mohr (sekre 
taris) . 
SUB-REDAKSIE: Mejj. Elsa van 

del' Merwe, Berta Smit, Brigitte Pa 
pendick, mnre. Charl du Plessis, 
Chris Botha en Abraham Krfel. 

* * * Daar is beslult 0111 'n nuwe mlkro- 
fooon vir die V.S.R. aan te koop. 

* * * Die V.S.R. het eenparlg besluit om 
'1' vrlendellke en ernstlge h rocp t 
doen om betel' voorsi ning t maak 
in die go -stellke beho rtos van on. 
studentegemeenskap d ur die ann 
stelllng van 'n vlerde leraar mot eli . 
studente as arbetds old, 'n Besluit 
h' dler voege is ook 1 eeds aan die 
etnde van verlede Jnal' deur die vo 
rlge V.S.R. geneem. 

* Ii' .. 

Op 'n speslale V.S.R.-vergadcl'ing 
vanmiddag sal die V.S.R. oorweging 
verl n aan die aanstell lng van t.w ~ 
voorlopige dirfgente vir Int rv rsit.y 
deur die monstervergaderlng vir on 
geveer vier sangoef ninge He Aan 
die einde van die proef'tydperk sal 
eli . stud nteunl , die finale keu: kan 
doen. Die rcglemente sal sodanig 
verandar word, indien goedgekeur. 

goud en geograficse 1igging, is ook 
Iran die slagoffer van sy g('ologlesl' 
geaardheid (olie) en sy geografiesc 
posisic as g1'ensland nie aIle n tuss n 
di Ooste on W ste nie maar ook as 
gr n land tussen botsend Rus iC8, 
n Ang-el-Sakslcse belange. Iran, m t 
'n groot histories verlc<.lo (Dariu. 
~n Cyrus) en m t 'n onbenyd nswna.1' 
dlge toekoms, is vir ons van b 1at)S' 
as weerglaa van die ons~k r v 'r 
honding tussen die uDrie Grote." vall 
valldag. 

BLADSY DRIm 

RESOER - 

SUII(ERBO SIE 
MEL ALON 

en kom geniet june ledige 
uurtjies ill ons 

BILJARTSALON 

LIEFDE VEREIS KENNIS 1 
Laa! Johann OaZilz al u l..iofCl 8- 
prol>lmnc Opl08. By p08 16 le.ftings 
in MO])ERNE LIEFDE vh' slog8 
£2 ~8. 

CALITZ=INSTITUUT vir Liefde, 
Po bus 180, Stcllenbo ch. 

Alfred Blommaert 
-0- 

(Foon 48 en 176) 
I{ rkstraat, 

STELLBNBOSCH. 
KRUIDENIERSW ARE 
- - YSTERWAPl~ ~ _ 
_. - PHODUKTE - - 

Die Winkel vir billike en 
spoedige bediening. 

S 0 
tot u diens vir 

WAS 
• DROOGSI{OONMAAK 
• I{LEUR 

II JNDHII SZ 
die lagter, pesiali eer in 

WOI~S en VLEIS 
vir 

BRAA tv LEISAANDE, 
Andrm Itr t, St II nhol fl. 

Vir 
LEWENSASSUUANSIE 

Raadpl g 
W. S. MAl'}IERBE 

M 
Kantoor: Bird tr t; 1., lloon 48B. 
Ifni : D Wanl t.rnnt. Foon 2 2. 

• TEIJL ~NnO CII. 

Foo 94 
Santy e 

BOltelstoor 
En probeer on 

groot 
versl eidenheid 
Soetwyne 
en keurige I 
Aptyt .. drankies. I 
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Martin Luther ,_ Die Vader 

Van oderne Musiek 
Verlede Dlnsdagus nd het die Mu 

sl kv rgeniging sy aktiwttelte begin 
met 'n bale geslaagde 1 sing dour dr. 
Con de Villiers, wat aan ons almal 
baie goed bekend is. Die ondcrwerp 
was "Martin Luther - die Vader 
van Moderne Musick." Die mooi 
opkoms was 'n goele b gin vir clie 
jaar. 
Luther is g bore op 10 Nov. H83 

en oorlede op 18 F'ebruarle 1546. 
Deur die lesing 1s ons opnuut bewus 
gemaak dat hierdie jaar die vlerde 
eeurees van die groot muslkus n 
h rvorrner, Martin Luther, is. Onge 
lukkig sal dlt nie in sy g boott land 
kan gevier word nt . 
Dr. Con de Villlers het die pre 

rerorrnator iese kerkmustek, soms 
verkeerdelik genoem l{atoll ]{C Kerlt 
musiek, beskryt. Kcnmerkend hier 
'an was dat die teks in Latyn was 
dus kon (11 g swone mens dlt nte 
vcrstaan nte. Daarom kon alleen ge 
o fonde persone die mls ultvoer. Dlt 
is dan gedoen deur die koor, bestaan 
de utt seuns- en mannestemme (vrou 
ens is nie toegelat om in die koor te 
slng ni ). Oemecnt sang was dus 
vreemd, Dit was dan ook hoorsaak 
lik polifoniese muslek nl. ons vlnd 
tot 12 vorsldllende stcmme wat son 
del' bcgelclding saamsing om '11 ar 
trstteke harmoniese gehcel te vorm. 
Dit staan b kend as wtssef ang. 
Lutb r h t die waarde van ge 

mecntesang vir die kerk beset. Hy 

skryf toe gesange en maak vert.alings 
uit Latyn wat die koorsang aanvul. 
Luther maak k dlkwels gebruik 
van volkswysle vir gewyde teks. Dit 
kon hy doen omdat die verskil tussen 
gewyde en ongewyde musiek toe nog 
nle so groot was nle. So is die kerk 
lied geskep waaruit ontwikkel het 
die korale wat vandag aan ons be 
kend is. Luther begin ook om homo 
foniese muslek te skryf wat verskil 
van polifonlese in soverre dat daar 
akkoord beg leiding is en dat daar 'n 
melodic deur een of meer stemme 
ultgebring word n harmonisering 
van ander stemme plaasvlnd. So is 
clio g'rondslag vir ons moderne mu 
sick gele. 

In 1524 het die cerste gesangboek 
111 t sewe gesange verskyn en twee 
van die corspronkllke wysies het ons 
vandag nog behou. Luther is vcral 
bekend vir By vertalings en 001' 
spronklik het hy 32 tekse geskryf. 
Alhoewel sommige mense beweer dat 
hy 117 korale gesltryf het, kan daar 
met sckerheid van sewe tot tien go 
praat word. Daar by was Luther '11 
fyn-opgeleide musikus met 'n gawe 
daarvoor en raadgewer by die opstel 
van gesangboeke. 

Dl. de Villiers het die voorbeeldo 
opgehelder deur ~late te speel. Hy 
het t n slolte gese dat waar hy met 
so 'n groot gees te doen net, daar so 
bate to 58 is, maar tog is hy stom. 

Die Verleidelike Word Verlei 
"Suster Beotrys" op die P/anke 

Soo nig weke gel de in hierdie kolomme aangekondig, word op 
V ydag. en S terdagaand, 5 en 6 April, di b kende mirakelspel deur 
Maurice Maet rlinck, ,,&u ter B trys,' deur die Akademie vir Dramakuns 
in (lie C.S. V •• eaal opgevoer, 

(Vervolg van bIs. 2, kol. 4) 
q1.,antiteit." 
Laat ons bid vir In ontwaking, 'n 

herlewing in ons eie geledere. Hon 
derd jaal' lank al dra ons die telten 
van die verowercle. Ona h t die ver 
oworaar bier te lande Iiefgekry. Ons 
sie b t moeg geword vir die stryd; 
OllS het die wapen lanh:al begrawo. 
Maar laat ons 'n keel' luistor na die 

roepj:ltem van ons eia martel are in 
llierdje honderd-lllaal ongoly~ 1', on .. 
fCgv'erdi er stryd van ses·en-vcertig 
janr elede, SOOs vcrtolk deur die 
digter N. P. van Wyk LOl1w: 

ONS KERKLIED 
Gistraand het Ds. 1 P. J. ["oot8 ('n lIOns sou SOOB honde wees wat male 

vroeer Intel'varsity-dirlgent van is mi die sweep 
DAAR WORD SOMMER u.s.) van Noorder-Paarl, 'n intcles- en nou die hand lek wat geslaan het 

G ... PREEK! sante lesing gehou voor Polumnia as ons waag 
Sondag' .1r. lew r twee Teologiese oar die ondorwerp I1Di Gere/o},'n1.eer. ,am hier to staan en julle sterfte en 

kanc1 date hulle praefpreke, t.w. '1nttr. cl·e Ker1cllcd." die reep 
Awio l'ilJ'o n vir wI a pa. anlmf Die bo iende wyse warao}) hy, jll van ons verneedring dra in deem oed 

d ander vraag!" optr e mnr. Izalc Fourlc, B .nni i 10 kart tyd,iic tot sy b aldkldng, so 
Cl'onj en Frans Dray r in die Mo - n wy ond rwerp bchandel het, gc- IIWaar swakheid uitgemoor is, durf 
d rk rk om 3 UU' n.m. • tUig van sy d glike kennis van die net die Itrag bcstaan; 

Om 4. () n.m., oak in die Moeder- and rw,rp. Onthou sal word dat hy wo. lieide en sagtheid so gesltend 
kel'k, volg nm .. Zaohie B. Baden.. °Olt voOl' di jongste Sinode 'n refe- is, net die haat; 
hor8t met BY gevolg van parnnimfe raat oor" i l{crklled" gel wer hot. jul sal die sterkstes wees, jut salon 
mnre. Pl t r Visser, David F. vall d r olj s1 an 
Merw n Jaap A. C. W Idemann. PROFESSOR VE JAAR n t heldo 'h fd, ons hande Itrag gee 

Prot· elr. G. B. A. Gel'donor vier vir dt d d!" 
n.v. Sondag .k. ay verjaarsdag. N .. Uit tI Y d Monument") 
m n 0.1 sy stud nte van harte On h Id v 1'1 de 1 'n mtwaking. 
lulc, Goela rykst seen u tODgebid! W nn rIo ontwa k'! 

Hierdle bero mde v rl I h t 
r ed in twcehonderd vcrskillende 
v rtaling ~ie lig gin, en nou word 
dit die publlek 00 in Afrikaan a n 
gebied. 

Dl hoofrol, nl. die van u tel' 
B try, word v rtolk deur Alida 
Gericke, wat goed b kend i in voor 
dr 9 en toneelkringe, Na di oefe 
ning te oord el, Iy dit ge n twyfel 
nie d t Y op met rlik wyse d rin 
J 9 om die fyn en teer B atrys uit 

tC b eJd. H ar tern, tcgniek, gcbare 
en 9 ig pel i meet a genoeg om 
nige toeskouer Be hart week tc 

m ok. 
Te noor haar as verleidelilte prins 

BclUdor, tree Morkel van Tondcl' op. 
T al hier (lie gcle n heid h am 
llofdeav rklarings aan te hoar 011 to 
. nakou wat die halt onstuhnig Inat 

klop. 
Die 1'01 van die heilige maagd word 

deur Una Donges vertolk, wat, nadat 
Beatrys die klooster saam m t Belli 
dol' verlaat, eersgeno rnde se pUgte 
g trou waarneern en die oorsaak is 
van die wonder wat geskled .... 

Willie Olivier is eli pri ster, Louisa 
Richter (Flos) die abdis, en die ander 
deeln mers, die voIgende: Anna Bos 
man, Doroon Brink, Marie Jackson, 
H 101se van del' M 'l'we, Martie Vil 
joan, en Hermann Rosseau. Daarby 
kom nog die bedelnnrs 800S J ohan 
Jones, Frekie stassen, Delport, ens. 

Die l~aal'tjies is 3/- (bespreek en 
onbespreek) vir publicIt, en 2/- (be 
spreelt en onbespreek) vir stl1dente. 

Bespre k vroegtydig by die 
C.S.V.~Boekhondcl cn maak so scker 
van u pIck en die van u Bcatrys. 

VIT DIE 1 WEEKSKOOL 
PROFESSOR ONGESTELD 
Prof. dr. B. B. Ire tJ dcknnn v n rUe 

4 akult it van T ologIe, is ongest ld, 
n lton nie sy ltl S C Ii rdie w ett 
waarncem nle. 

TENNISTAlU .. RE NA DI ~ 
KWEEKSKOOL 

M rUn Theulli88CtlJ '11 t~ dejaar .. 

tudent hot na '11 taai reeks uitdun .. 
wcdatryde, die Tennls-onlcel-kam_ 
pio nsltappc van U.S. voro'Wer. Mooi 
01 

Chrystal Blomkamp 
en E.rica Poulsen 

In die Openingskonsert van die 
Musiekvercniging, vanaand, Vrydag 
aand, om 8 uur, in die Conservato 
rrumsaal, tree Ohrystal Blomkam-p 
(klavler) en Erica Paulsen (sopraan) 
op, en 'n bale aang name aand word 
in die vooruitsig gestel. 
Die Musiekvereniging was gelukkig 

am twee sulke belowende kunstena 
resse te kry vir hierdie eerste kon 
sert. Chrystal Blomkamp is welbe 
kend in muslekkringe in Johannes 
burg en die Transvaal, waar sy al 
vir etlike jare optree in konserte en 
uitsendlngs waarneem. Oral word 
met groot lof van haar bclowende 
talent gepraat. Sy is na l{aapstaCl 
uitgenooi waar sy met die Stads 
orkes opgctree het (verlede Donder 
dngaand met die orkes in die vierde 
Beethoven-klavlerkonsm-tj , en nog 
sal optree voor sy vertrek na die 
Rand. Daar is baie gunstige kritiok 
uitgespreek 001' haar speI, en sy kan 
werklik beskou word as een van die 
belowendate kavierkunstenaresse in 
ons land. 
Haar program sluit in "In dir ist 

Freude" van Bach-Busoni, Sonate in 
F-kruis-grootterts, Op. 78 van Bee 
thoven, die Carnaval van Schumann, 
Carcarolle van Chopin; en VIsIe Joy 
eus van Debussy. 
Erica Paulsen is aan ons almal be 

kend en ons verwelkom die geleent 
held om haar te hoor in 'n program 
van haar ele. On vool oortuig dat 
die hoe verwagtlngs van di~ wat haar 
a1 gehoor het, oortref sal word. 'n 
Eerste volbloed-konsert is maar ge 
woonlik 'n berg vir die jong kunste 
naar, maar merkwaarclige prestasles 
in clie verlede en • steeds .. groeiende 
vooruitgang is 'n groot bron van ver 
troue. Ons sien almaI daarna ult am 
haar te hoor. 

Sy sing 'n baie interessante reeks 
lieder : van die onoortrerlike Wolf 
"Ocr Gartner" ell Richard Strauss 
"Heimkchr" tot die verlrewe Bach 
liEs ist vollbracht.' Sy sing voorts 
'n paar moderne Hedere van o.a. 
Michael Head "I heard a Blackbird 
singing," "In die stille van my tuin" 
deur Arnold van Wyk, tot "At the 
Well" van Hageman, met By ontwy 
kende ritme en vreemde woorde. 
Sang van die hoogste gehalte, voel 
ons, sal hier gelewer word. 
Ons doen 'n beroep op alle lede en 

belangstellendes om hierdie konsert 
by te woon. 'n Uiters aangename 
nand word beJowe. 

ONDERSTEUN 
DIE ALOMBEKENDE FIRMA 

R. MULLE 
Beroemd vir 

DIENS EN KWALITEIT VAN 
BENODIGDHEDE. 

• 
pns spesialiseer in Musiekhonde1 
en maak aanspraak daarop dat : 
ons voorrade, die grootste ver 
skeidenheld hied, die volledigste 
is en altyd die nuutste insluit. 

• 
7'EORETIESE EN TEGNIES1i1 
BOEKE WAT HANDEL OOR 
ALLE VERTAI(KINGS VAN 

DIE [{'UNS. 

• 
R. MULLER 
(BIENS.) BEPK. 

Pleinstraat, STELLENBOSCH 

SWEM 
Leer om OOED te swem vir 
slegs 10/-. Bestel jou lesln 8 
direk vanar 

TAUZAN·SWEMSKOOL 
Pos»us 148 - StellenuoBcll 

CANARIS ROERS -;------._.--- 
vir 

VRUGTE, 
GROENTE, 
LEKKEHS, 
SIGARET1'E, en . 

• 
Andringastraat, • Stellenboscb 

Janie Gooi 
Haar Flikkers 
Deur Kenneth Home, nit die Etigcls 
vertaal en vcrwerk d ur M. Steyft 

van Rooyen 
OPGEVOER DEUR 

Anton 
Ackermann 
Pikkie Uys 

en 

Joh n Brewis 
IN DIE 

STADSAAL 
STELLENBOSCH 

Vr dag, 5 April 
TOEGANG: 

Volwas enes: 
4/ .. b sprc k; 3/- onb pr cit. 

Kinders: 
2/8 bespreck; 2/.. onbespreek. 
PI kb preking by die 
C.S.V •• BQ~KHANDBL 



DIE MATIE, VRYDAG, 29 MAAH.T 1946 BLADS VYF 

.fEET U? WERELDREKORD WORD 
GESLAAN 

(Vervolg van bIs. 6, kol. 1) 
moonlik wou hou ten einde to ver 
hoed dat die swart-en-wit dwarsbal 
kie nie miskien per ongeluk afwaai 
as sy daaroor gaan nie. 
"Die wereldrekord staan op 5vt. 

51,1,dm., dames en here. Mej. van 
Heerden sal nou op 5vt. 5 elm. pro 
beer .... " 
Haar eerste sprong was hopeloos 

to laag, haar tweede weinlg betel'. 
Die skare het gekreun van teleurstel 
ling -_. iets wat nie eintlik daartoe 
bygedra het om Esther se oorspannc 
senuwecs te kalmeer nie. 
Toe sy egter daardie derde aanloop 

bcgin, 11 t haar vastc C)1 rcrme tred 
haar vasberadenheid verraai on sy 
het los oorgeseil. 

Vir 'n paar oomblikke het dit ge 
dawer. 'n Mens hct gevocl jy moet 
uiting gee aan jou gevoelens: die 
wereldrekord was weliswaar nognie 
gcslaan nie maar dit was reeds asof 
dit genoeg was om 'n mens trots te 
laat voel dat jy op daarclie oomblik 
ook Afrikaner is. 
Intussen het die beamptes koors 

agtig to werk gegaan met maatstok 
Ire. Ek kan nog onthou hoe twee 
souns so twaalt-d rticn jaar oud 
. net voor my te kere gegaan het, 

"Hoekom skuif hulle nie nou op me," 
het een gekla, "Ek hardloop nou 
nou weg." 
Die spanning' het elke sekonde toe 

geneem, Die dwarsbalk is opgeskui 
we, daar is gemeet, weer gcmeet ; 
die grond onder die dws rsbalk is 
moot gelykgekrap, en daar is weer 
gcmeet. Esther het ongcduldig in 
die agtcrgrond rondgctrap sy was 
blykbaar te opgewonde om te rus. 

Eindelil was die formaliteite 
verby en met 'n half-bewende stem 
het die aankondiger gemeld dat 
"Mej. van Heerden nou sal pro 
beer om 'n hooqte, wat 'n nuwe 
wereldrekord al wees. oor te 
9aan." 
Dic eerste sprong het weer mls 

Iuk. Maar hicrdie keel' net die skare 
nie so teleurgestel gelyk nle. Esther 
het weer 'n rukkie gerus, toe netso 
vasberade, as wat met die vorlge 
hoogte die geval was, na yore gctree, 
haar pas versnel en gosprtng. 

Soos ek reeds gese het: sy het die 
dwarslat geraak, maar By was oor. 
Die was, soos die geeikte uitdrukktng 
soms lul, "aIles oor." Esther van 
Heerden het die wereldrekord vir 
vroue in dIe hoogspring op 5vt. 5.375 
duim gestel. Daar is nog 'n hele 
rukkie gepas ell gemeet. Maar daar 
Was geen klaarblyklike haakplek nie. 
Dit Was 'n w~l,·eldreltord. 
Hierdie rekord is erlten as S.A. 

rekord, maar hoewel dit voorge16 is 
vIr erkenning as w~reldl'ekord, is 
danr, weens 'die feit dut atlctiek tot 
onlangs op internasionalc gabled ont 
wrig wa , llOg geen ampt lilte mede 
doling hieromtrent van die lntorna 
sionale Atletiekfederasic ontvang n1e. 

'n Mens wonder of dnar ooit weer 
'n wereldrekord i dlC skaduwee van 
die Piclte ge 1 an sal word! 

,.Soeter die werklikheid hier as die 
droom •• ;' (Vis. er) 

• KOM WEES IN HARMONIE 
met SIGEUNER .. ATMOSFEER 
en FYN .. GEREG ! 

Saterda aand, 30 Maari 
CONSER VA TORIUM 

HARMONIE bied u ha r Beste! 

Hulle Hou Die 
W.P.- rite/s 

1941 
MANS 

100 tree: J. Potgieter (U.S.) 10 sek. 
220 tree: J. Potgieter (U.S.) 22 sek. 
440 tree: D. Swart U.K.) 50.4 sek. 
880 tree: D. le Roux (H.H.) 2 min. 

0.2 sek. 
1 myli D. Ie Roux (H.H.) 4 mill. 

31.6 sek. 
3 myl: P. de Witt: (U.S.) 16 min. 

11.8 sek. 
Marathon: P. J. Louw (L.P.) 3 uur 

41 minute. 
120 hekkies. J. van der Merwe (U.S.) 

15.4 sek. 
220 hekkies: C. van der Merwe 

(U.S.) 25.8 sek. 
Hoogspring: B. Blommaert (U.S.) 

6 vt. 1 dm, 
Versprinq: L. Allen (U.S.) 21 vt, 

8 dm. 
Paalspring: B. Blommaert (U.S.) 11 

vt. 
Gewigstoot: W. Nel (S.A.P.) 43 vt. 

1% dm. 
Diskus: E. P. Malan (O.V.S.) 146 

vt. 21/~ dm. 
Spicsqooi. J. Krige (U.S.) 181 vt: 

2 dm. 
Ben my I allosr Stcllenboschr 3 mill. 

39.1 sek. . 
W.P .srekord is geslaan met diskus 

en geewenaar oor 220 tree. 

DAMES 

100 tree: C. van Zyl (Paarl) 11.5 
sek. 

220 tree: C. van Zyl (Paarl) 25.7 
ek, 

80 meter hekkies: A. Hanekom (P.) 
12.3 sek. 

Hoogspring: E. vall Heerdeni 5 vt. 
5.375 dm. 

Diskus: S. Bekker (U.S.) 95 vt. 3 dm. 
Gewigstoot: H. Lubbe (U.S.) 34 vt. 

5 dm. 
Verspring: C. van Zyl (P.) 17 vt. 

2 dm. 
Spicsqooit S. Bekker (U.S.) 99 vt. 

4 dm. 
Wereldrekord: Hooqsprinq. 
W.P •• rekordr 220 tree. 

Die Matte" wens mnr. Jaap Wei 
de~ann en Piet Visser van harte ge 
luk met hulle pl'oefprelte. D~t" dten 
vermeld te word dat die "Kl'aale van 
Wilg nhof met die dlens van mnr. 
Weidemann gesing bet. 

* * * Vanaand vind die openingskonsert 
van dIe Musiekvercniging plaas. TWoe 
welbekende kunstenaresse nl. mejJ. 
Chrystal Blomkamp en Elrica Paulsen 
tree op. Ons reken op u ondersteu 
ning in die Conserv'o.torlwnsaal. 

* * * Moj. Lcnie Roos, 'n ou beltendo 
onder die Maties, was die afgelopo 
nawcnk as gas in Huls de Villiors. 

* * Eersdaag·s hied mej. Susan van 
Wyk dic drama "Suster Beatrys" van 
Maeterlinck aan in die C.s.V.-saEll. 
Mej. Ahela Gericke speel die l1?ofrol 
bygestaan dcur mej. Una Donges, 
mnr. Morltel van Tonder. e.R. 

G. I~. II ~NDIUKSZ 
•• vi.wink 1 vir 

VARS GEBAKTl!: VIS. 
AARTAPPELREPIES, 

SOUTVIS en KIPPERS. 

AFRI AANS 
ENGELS 

AMERI 
Liefde verhal , 

Speurverhale, 
Humori tie 

P 0 ECCLESIA·BOE HAN E' 

Onder Onsies 
Onder die Maties wat Stellenbosch 

verlede jaar vir goed verlaat het, is 
mejj, Ene en Rykie Joubert. Bulle 
doen tans Sosiale Wcrk in Port Eliza 
beth en Kaapstad onderskeidelik. 

* * * Mcj. Daphne van den Bergh van 
Huis-deVillicrs vi r vandag haar 
verjaarsdag. Baie geluk, Daphne! 

* * * Eerskomende Saterdagoggend word 
daar in die C.S.V.-saal 'n Blomme 
skou gehou. Kom kyk of neem self 
deel. 

* * * Was u al ooit "On Ye Olde ViUng 
Greene"? Of by 'n "Balle a Ia Mas 
ques"? Kom seker Saterdag die l3d 
April na Huis-deVilliers! 

* * * Marie Barnard van Harmonie net 
verlede week haar verjnarsdag gesel 
lig saam met haar maters gevier. 

* * * AIle Matic tennis-entoesiaste wens 
mej. Eugene Fraser gelult met haar 
tenniskamptoenskap oorwinning wat 
verlede Woensdag af'gespecl is. 

* * * Mnr. Tjaart Olivier, oud-Wilgen- 
hoffer, wat verlede jaar die S.O.D. 
behaal het en wat tans werksaam is 
op Beaufort-Wes kom eerskomende 
Saterdag weer Matieland besoek. 

* * * Mej. Rita van Nlekerk, wat ver- 
lede [aar die LL.B.-graad b haal het, 
is gedurende die vakansie verloof aan 
mnr. De Vries van Burgersdorp. S~ 
is op die oombllk werksaam in ,Jo 
hannesburg. 

* * * In ons verbeeldlng hot ens saam 
met die B.T.Kaners slee g 1~, toe 
hulle verlede Dinsdngaand 001' die 
radio 'n lreffende program ger m 
het. Vrolike B.T.K.-liedjics is In t 
hartelus gesing. Die g es van die 
toer is somm r weer aangewakk r 
en 011S hoop dat u hierdi vakanst 
seker gaan. 

* * * Mocnie vergcet om te akiet vir 
Saterdagaand se Sigeuner-aand nte. 
Itom lag, dans, speel en geniet die 
aand in die Consel'vatoriumsaal. 

T I. 18 . LEIN mAA' J 

M 

u\Ves or 

• I - 

U w tar ho aw r dit aoma it 
om eldji a t kry vir die ditji. n 
d tji ,1 

Sorg dat u toekoms nie, na 'n suk 
sesvolle Universiteit loopba n, deur 
ebr ek aan eldelike vermoe bel em 

mer word nie, Jon profe lonele 
m nne en vroue weet dat hulle 1 
miskien lank moet wa voordat hulle 
'n win ewende betrekking al k n 
opbou. Dokters of prokureur moet 
'n praktyk of vennootskap oop. Die 
maklikste en beste rnanier om u 
planne te bewer stellig is om nou 
te spaar en u besp rin in UNI£. 
LENINGSERTIFIKAT£ te bele. 
Koop hull d ur rnidd I v n N 
penni Spaau "I •.• of vir kon nt, by 
cui 0 Poskantoee. 

Boeke oor Kun 
V rrykin 

C L w 
ART THROUGH THE AGES 

deur Hel n Gardner .. .. 22/- 
THE ARTS AND MAN 
dour Raymon S. Stites 115/- 

AUGUSTUS JOHN 
d ur John Roth nstein 25/6 

DONATELLO 
dour L. Goldscheicler 2r: /n 

L'tmNARDO DA VINCI 
deur L. Goldsch idol' .. 31/3 

PIEI~NEEF - DIE MAN 
hN SY WERK 

deur .J. F. W. Gr skopr " 431-' 
U KAN 11 ERDIE BOEKE NET B r 
~~N Pl.lEK KOOP EN DlT 18 

e.s. V.-BOEKHANDEL- 
Plein traat - - St II nbo h 

DAMES! ! 
l( op U l' ol1jass en r lnsa nbr 10 
vanjaar Vl'O gty Hg om t leur t 1- 
ling te voorkom : 

E. LE ROUX (EDMS.) BPK. 
(lang. di Good Hope C e) 

N 

AA 

Vel 

e uri 
• 

LJ~ NOli o Inl 

r tt 



BLADSY sas DIE MATIE, VRYDAG, 2'9 MAART 1946 

t et- e,_ .... _"1 .... ·--- ... -::~-~_ ....... 4 ....... -- .... e 
Van •• a Vyf 
Jaar 0 C e e b r e rs 

Mor word die crste na-oorloq atletiek-kampioen kappe van die 
W telike Provin ie op Coetzenburg hesli • Toe daar laas op 29 Maart 1941 
op dieselfdc baan om die titels meegeding is, is een wereldrckord, twee W.P. 
rekord en dric Stellenbo .... chse rekords 9 laan, en wanneer in ag geneem 
word dat die atletiek, wat more opg dis sal word, ongetwyfeld van 'n hoer 
t ndaard al wees, kan puik vertonings, en mlskien weer 'n paar nuwc 
r kords, verwag word. 

U.S. het 'n ' sterk span ingeskrywe, maar ens manne en 
dames sal bepaald goed moet vaar indlen hulle die prestasies van 
die 1941 span wil ewenaar. Daardle dag het die mans tien uit 
negentien titels gebuit, terwyl twee dames suksesvol was met drie 
titels. Die Mattes verkcer egter in 'n puik toestand van afrigting 

mag hulle die nodig ondersteunlnq van hut studentemaats kry! 

Vy [aar het verloop, en gedurende 
hierdie tydpcrk moos die ou r atle 
tl kgcslag pi k maak vir 'n jonger 
garde wat steeds van krag tot krag 
g gaan het. T rwyl sentoratlettck a 
g volg van oorlogsomstandtgued 
feitlik morsdood was, het die juniors 
die pas altyd meer versn 1, en dlt is 
dUB nte verbasend dat daar more 
legs twee atlete i wat titels sal ver 
dedig nte. Hulle Is mej. C. van Zyl, 
wat so pa van oorsee na dl Paar} 
t rug 01 eel' h t, en Arie Joubert, wat 
daardle dag die versperringswedloop 
gwen het. 
Di uftlllnkers wat mere die toon 

0.1 aangee al cgter nie onb kend by 
die toeskouers we s nte. Hulle Is 1- 
mal an n vroue wat s juniors 
re d ro m v rw rf h t, en, no. v 1'. 
n em word, het elke besklkbar at 
leet in die Westelike Provlnsl inge 
skrywe in 'n poging om die lou re 
t butt. 
In di' 00 TREE kry ANtE 

HUGO, die "MaUe-vuUl'Pyl," dan m t 
ste k to nstand te d en. By klub 
maat I{NOTT, RAS n VISSER, n 
WOODS (U.K, ,MASON, 'n oud 
juntorkampt n, n J...ESLIF} ALl .. EN, 
die oud-Matie, wat oolt gereel naby 
10 13 lwndes b hanl, neem d el en die 
w .dloop sal taa! Ultgeveg wOl'd. Hugo 
behoort te wen en ay tyd sal stelJig 
10 cIt. of Ifs vinnigcr wees. 
00 oor lie 220 TREE kan di(l 

Ma. 1 beswa rlik uit He eerate pI 1{ 
chou word. Hy sal s Ifs nie rs 

save 1 t nstand ndervind as ilt lie 
100 tr nle en hy t n'n go ie knnu 
orn sy i W. .-r kord van 21.9 s k 
tIn. 

1 KWARTMYL h hoort 'n bai 
tnt nt w,dloop op t 1 "fI r. 
HlN IE VAN HEE DIN, di 
Matf -kampio n, het tot dusv hi r 
die ef a n flOg ni dl ValID, wat 
hom v rlede seiaoen tot bin}} een 
tlend van 'n sekonda buit n .11 
Shore s W.P."r kord vnn 19.2 . k. 
hring h t, herwin nle. 
MOre kry hy L1it veral m t Jdub· 

man.ta t do n en at llenbo ell he 
hoort dIe rat drle pI ldte te vul. 
LOUIS VAN nILlON, die S.A.- n 
W.P ... ju tork mpio n, n WALTER 
OUX, het b id (18 50 selt. en 

,)0.2 le. hierdl el 0 n b haal, m ar 
V n He rd n b hoort mOre weClr op 
tryk t we s. Dit al die best w d 

loop van dIe middag oplew r n ell 
• nner sal stellig onder 150 8 k. 8011- 
t k n. 

HOE IS nEYNS SE VORM? 

TINKlE HEYNS, die kranige U.K. 
atleet, wat reeds twee oorwinnings 
oor Gideon Bosman, van S.Tvl., op sy 
k rfstok h t, maak na 'n lang afwe 
slghelcl weer sy v rskynlng in di 
880 en een myl. Heyns hou tans 
skool en daarben wens moot hy nog 
aan U.K. studeer, en daar word reeds 
weke Iank gissings gemaak oor sy 
moontlike vorm. 

By het nie eintlik besondere teen 
standers in bogemelde nommers nie. 
In die 880 is daar GERHARD ROUX 
n EVERT I~LEYNHANS (beide 
U.S.) en KRYNAUW en PURCHASE 
van die stad, terwyl MINN AA R 
(U.S.), PURCHASE en LA GRANGE 
(U.I{.) sy . terkste teenstanders oor 
die myl sal WOOR. Selfs ,0.1 sou Tin 
kie egter nle h eltemal op stryk wees 
nle, b .hoort hy goed g noeg te wees 
om b fd tltels in to palm. 

PIET LA13USCHAGNE is geen on 
belt nde op S~ellenbosch nie. Hy is 
puik afgerig en behoort di 3 my 1 
bi me rekordtyd af te Ie daar hy 
sterk opgeh:eil sal word deur aOET 
ZI1,E, oolt van Spart n HanIel'S, en 
RET F1F (U.I{.). 

"Die Mattes kan nle meer Inter 
varsity hou nie," het iemand verlede 
Saterdag na afloop van die bofbal 
wedstrycle op Rosebank verklaar. 
"Hulle sing as of hulle in die kerk sit 
en hulle spanne speel dienooreen 
komstig beroerd swak." 
UITSLAE? 
I U.K. 18 - U.S. 6. 
II U.K. 6 - U.S. 12. (Veels ge 

luk!) 
SANG? U.K.! Die Maties was 

blykbaar nle eel'S daar toe die eerste 
span g speel het nie. 

Kan Stellenbosch dan nie meer 
BOOS ware sportmanne verloor niel ============================~~.~ 

'n Dametjie at op 
'n Wer Idr ko d 

Hoogt !punt M Vorige 
Van At/etiekti e/s v n 

Die hekkiesnommers belowc om 
puik vertonlngs op te lewer. BEN 
LE ROUX, een van U.l{, se beste at 
Jete in die afgelope jaar en voorrna 
lige S.A.-juniorkampioen, neem weer 
deel na sy terugkeer van militere 
dlens, en ERIC WOODS, ook van 
U.l{, sal ook oar die 120 tree mee 
ding. 
In die veldnommers is di inskry 

wings mindel' volop maar JAAP 
FURTER, COETZEE (Garnisoen) en 
FULLER sal vir goeie vertonings 
sorgo In die hoogspring neem 
NEETHLING en BRODIE (U.S.) so 
weI as DE VILLIERS (U.K.) deel, 
met RAS (U.S.), HUGO (U.S.) en 
KNOTT (U.S.) in die verspring. 

Die mans-afloswedloop oor ecn 
my 1 (880, 220, 220, 440) beloof am 
een van die hooqtepunte te vorm. 
Stellenbosch het 'n besonderc sterk 
span met Hermie van Heerden, Ger 
hard Roux, Daan Hugo en Jan Vis· 
ser en die Maries is die gunstelinge 
vir die wedloop, hoewel Pinelands 
stellig ook hulself deeqlik sal geld. 
MATIE .. DAMES SE KANSE 
Vroue-atletiek gaan ook met rasse 

skrede vooruit en nie minder as nege 
dames het vir die 100 tree Ingeskry 
we nie. Elsa Stegmann (U.S.), Ceci 
lie van Zyl (Paarl) , die huldige kam 
pioene en Iris Cooper (Plnelands) sal 
om die louere veg, met me], Cooper 
die moontlik wenner 001' ] 00 tree en 
mej. Van Zyl oor die 220 tree. 

Uitslae 
Punter 

Van 
s 

. Al die baan nommers in die punte 
leeks kompctisic van die Atletick 
kiub U.S. is tans afqehandel en die 
vollediqe uitslae is soos volg: 

100 tree: R. Knott 1; J. Visser 2; 
L. van Biljon 3. Tyd: 10.5 sek. 
220 tree: J. Visser 1; F. Ras 2; 

R. Knott 3. Tyd: 23 sek. 
440 tree: W. Roux 1; D Hugo 2, 

H. van Heerden 3. Tyd: 50.2 sek. 
880 tree: G. Roux 1; H. van Heer .. 

den 2; W. Roux 3. Tyd: 2 min. 2.5 
sek. 

1 My!: G. Roux 1; P. Smuts 2; 
J. Smith 3. Tyd: 4 min. 32.5 sek. 

2 Myl: G. Rou 1; P. Smuts 2; J 
Preuyt 3. Tyd: 10 min. 22 sek. 

E.n I .eys Was 
obaas? eer 

t n urg 
et n 

Besli sin 
.P. 

'n Lang kraal damctjie maak haar VOOl' 'n reu e kare, w t ill byna 
ade~lo c panninq wa~, ge~eed om 'n prong oor die dwar balk te waag. 
Indien sy l~gt sal sy n wereld rckord slaan; die! toppunt van 'n roemryke 
lo~pbaan: die kroon op die presta: Ie van die grootste. v oue atleet wat 
SUlds~frlka nog opgelewer het. Sy 1 om vasberade nader, spring en raak 
met die 8gterkallt van haar been die dun Ian dit kud on en af, lyk of dit 
vel •.•• en bedaar stadlq. 

... Ek was een van die gelukkige 
skaar toeskouers wat daardte dag 
hierdie merkwaardige vertoninq aan 
skou h t. E ther van Heerden 
dit was haat naam - het reedc:; in 
1940 begin opgang maak, veral met 
hoogsl)ring en daar is verwag dat y 
daardie dag op haar eie S.A. rekord" 
hoogte van 5vt. 3% dm. sou verbeter. 

Dit was daardie middag besonder 

G T 

HALFP v D 
Vrydag en Saterdag 29 en 30 Maart, '46 

KOM BESIGTIG DIE KOPIES EN BESPAAR GELD • 
IllER IS 'N PAAR VOORBEELDE: 

250 DAMES T ABBEUDS, gehlom en effekleurig in al die nuuta 
te patron. 

200 p r DAMES KOHN ~ t en halfprys. 
95 p ar MANS SI OENE te n balEprys. 
12 pa r MANS GOLFSKOENE met rubber ole, was 42/-, tlOU 

27/9. 
24 MANS ENKEL, en DUBBELBORS PAKKE, was 109/", 

nou 79/6. 
50 SAFARI"BAAD}} S, was 54/3, nou 30/ ... 

ebrs. De Wet (Ed 
STELLhN OSCH 

. ) pk . 
Po bu. 21 

inter s ant om die reak sle van die 
skaar m nse waar te neem. Toe daar 
aangekondlg is dat sy reeds 001' 
5vt. 4dm. spring en dus 'n nuwe na 
sionale l' kord opg .,tel hd, is sy 
luid toegejuig. 'n Paar minute lut r 
het die aanlwndiger ck dink dit 
was die beltE'nde mnr. Raubenheimer 
van die Paarl nan die Ug gebring 
dat Esther nou s1 gs een duim ond 1' 
kant die were1drel(:ordhoogt is. 

Die lawaai het dadelik bedaar. Dlt 
wa., asof 11(:e 11 die lug- 0 stil as 

(Ve'volg op bIs. 5, ko1. 1) 

Skoenhcrstcldiens 
Bhme 

lew r 
VICTORIA·~I OENWERKE 

( ~DMS.) BEI)ERJ{ 
aIle Sl oelle terng 

• MA tJJENJJERRTEJ .. WEUK 
UITHAJ4ER-MATI!UtJAAJ .. 

• VASGESTEI .. DlU PUYSE 

OntvRn depot: 
001',) traut 

an Vcrt al-Bul'O) 


