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Voor die kommissie wat 
ondersoek instel na beweerde 
onrei:Hmatighede in die poli
siediens in Johannesburg in 
verband met die Buchnersaak 
en 'n dranksaak waarby 'n 
Sjinees met die ·naam Chan 
Bow Ching, wat tans 'n von
nis in die tronk uitdien, be
trokke was, is verlede week 
deur 'n getuie, luit. L. J. 
Duncker, gese dat hy onder
seek ingestel het na Chan se 

bedrywighede en vasgestel 
het dat hy op groot skaal on
wettige drankhandel dryf. 
Toe hy dit aan 'n hoer offi
sier, kol. Reay, meegedeel 
het, het laasgenoemde aan 
hom gese: 

,,Duncker, ek moet jou 
waarsku om . . • versigtig 
te wees. By is groot 
meester van 'n Josie en bet 
'n baie groot invloed by die 
hoofkwartier." 

In die loop van die getuie
nis bet speurders vertel dat 
daar 'n algemene opvatting 
in Marshallplein geheers bet 
dat mens jou oe vir Chan se 
bedrywighede moes sluit of so 
nie staan jy in gevaar om 
verplaas of oorgeplaas te 
word na 'n ander vertakking 
van die polisiediens. 

SUID·AFRIKA MOET VAN 
'n Ander getuie, P. Goosen, 

lisensiehouer van 'n drank
winkel, het verklaar dat 
Chan groot hoeveelhede 
drank by hom gekoop bet en 
teenoor hQm gepraat het van 
'n ,broer" wat hy in die po
lisiemag bet. Op die vraag 
wie sy broer is, bet Chan aan 
hom 'n ring getoon met die 
Vrymesselaarsteken daarop, 
en by bet aangeneem dat dit 
'n ,broer" in die vereniging 
van Vrymesselaars is. By 
een geleentheid bet Chan 'n 
rol vyfpondnote in 'n koevert 
gesteek en gese dat dit 'n 
kersgeskenk is vir sy ,broer", 
met wie hy oor die telefoon 'n 
afspraak gemaak bet. 

STERLING LOS KOM 
Die neiging van die Engelse pond om op die wereldmark te daal 

hehoort 'n aansporing te wees vir Suid-Afrika om die Suid-Afrikaa!!se 
pond los te maak van sterling. So ' n loskoppeling van sterling sal nie net 
die geldelike posisie van Suid-Afrika verheter nie, maar sal ook die weg 
voorberei vir 'n republiek, omdat geldelike onafhanklikheid staatkundige 
vryheid moet voorafgaan, verklaar 'n finansiele medewerker van Die O.B. 
in onderstaande artikel. 

Die gevaar daaraan verbonde omons sterlinghalanse te hoog te laat op
hoop word ook heklemtoon. Suid-Afrika mag uiteindelik hegerig wees om 
heter en goedkoper kapitaalgoedere elders in die wereld te koop, en dan 
sal sy sterlinghalanse hom niks haat nie. 

Elke week styg die Unie se 
sterlingbalanse. Volgens die 
jongste staat van die Reserwe
bank bet dit byna £40 miljoen 
bedra. Hierdie bedrag sal nog 
verhoog word met :£10 miljoen 
uit die jongste regeringslening. 
Die Unie sal dus binnekort min
stens :£50 miljoen aan sterling
balanse he. 

Hierdie groot sterlingbalanse 
hou vir Suid-Afrika groot ge
vare in en dit is my mening dat 
die Unie as 'n saak van beleid 
sy sterlingbalanse so laag as 
moontlik moet maak. Hiervoor 

is daar veral drie redes wat ek 
wil noem. 

Devaluasie beteken, so te se, 
seker hoer pryse en indien ons 
nou geld opgaar om later te kan 
koop beteken dit dat ons die 
goed op 'n duurder tyd koop en 
dat ons minder goed vir die
selfde geld kry. 

ENGELSE POND DAAL 

Die tweede rede is dat daar 
groud is om ernstig te twyfel 
aan Brittanje se vermoe om 
selfs die huidige peil van ster-

PARTYE BUIT NOOD 
VAN VOLK UIT 

Vereis Party lose ldeaal 
Dr. F. D. du Toit van Zyl, Gebiedsleier van Wes-Kaap

land, bet Maandagaand in die Collingwood:saal, Observatory, 
die mening uitgespreek dat, ten spyte van andersluidende 
uitlatings en aankondigings, die A.P. en die H.N.P. tog tot 
'n vergelyk sal kom oor voorgenome kleurwetgewing-wat 
'n brenk tussen die twee partye vroeg in die nuwe jaar sal 
verhoed. Dr. Van Zyl bet gepraat by geleentheid van 'n 
uiters geslaagde en gesellige sluitingsfunksie wat deur die 
Observatory-kommando gereel was vir die omliggende kom
mandos. Komdt. Heyens bet die verrigtinge op bekwame en 
welsprekende wyse gelei. 

j tussen nasionaalgesindes wat in 
die komende jaar besleg moet 

' word. Daarvoor sal die O.B. 
hom onvermoeid beywer. 

Dr. F. D. <lu T. van Zyl. 

Dr. Van Zyl bet gese dat die 
ongelukkige diskriminasie-be
leid van die H.N.P. teenoor lede 
van die O.B. en selfs teenoor 
lede van die A.P. wat aan die 
O.B. behoort, die vernaamste 
en die brandendsfe vraagstuk is 

1\-IUSIEK EN BLOMME 

Die Collingwood-saal was 
pragtig versier met groot rui
kers kleurige blomme en die 
verrigtinge is opgewek aange
vang met die sing van Afrika
ners Landgenote, waarna 
kom'dt. Heyens die aanwesiges 
hartlik wcdkom geheet het. Die 
gesellighcid is verhoog deur die 
aa ntal musieknommers wat 
groot byval gevind het. Nem
mers is gelewer deur die broers 
Fourie (ghitaar en klavier); 
mev. Mackie (sang); mev. 
Botha (klavier); en mnr. Hugo 
Voigt (sang). 

Die vroue_ offisiere van die 
deelnemende kommando's het 
heerlike geregte voorberei en 
die aanwosiges getrakteer op 
koffie, tee, koeldranke, koek, 
tertjies, toebroodjies en ander 
lekkernye. 
. (Vervolg op bladsy 2 kolom 2) 

ling te handhaaf. Die pond 
staan reeds op 'n taamlike dis
konto op die vrye markte. Mense 
wat ponde vir goud of dollars 
wil kry, sal dit verkieslik op 
die vry markte koop. In Enge
land self word besef dat selfs 
die huidige peil op die duur 
aileen gehandhaaf kan word 
mits inflasie daar onder knie 
gebring word en daar drastiese 
inkortings van staatsuitgawes 
plaasvind. Meeste van die 
maatreels sal aanvanklik nood-

Deur Ons Finansiiile 
Medewerker 

wendig politick onpopuler wees 
en dis waarskynlik dat die 
Engelse net soos in 1947 sal 
hoop op een of ander wonder
werk. 

Die wonderwerk destyds was 
Marshall-hulp. Dit is egter 
hoogs twyfelagtig dat daar weer 
'n wonderwerk sal kom. As 
Engeland met die steun van 
Marshall-hulp slegs met moeite 
sy betalingsbalans kan laat klop, 
wat sal sy kans wees as Mar
shall-hulp oor is? 

GROOT VERLIES 

As die pond nie sy huidige 
,peil kan hou nie, sal hy weer 
gedevalueer word. As ons dan 
groot balanse bet van Britse 
geld gaan ons outomaties 'n 
groot verlies ly as die Britse 
pond gedevalueer word. 

Derdens, hou die groot ster
lingbalanse die risiko in dat ons 
miskien nie altyd 'n nadelige 
saldo met Engeland sal he nie. 
Ons mag bv. op groot skaal 
elders wil koop. Indien Duitse 
masjinerie goedkoper en beter 
is, sou Suid-Afrika Hewers daar 
wil koop. Ons groot sterling
balanse sou ons dan nie baat 
nie en ons sou tot 'n groot mate 
teen wil en dank in Engeland 
moet koop. 

HOU DIT KLEIN 

As 'n saak van beleid behoort 
ons regering sy sterlinginvoer
kwotas so toe te staan dat die 
sterlingbalanse altyd klein bly. 
Dit sal noodwendig beteken dat 
ons groter goudbalanse daarop 
moet nahou omdat ons dan uit 
goud terugbetalings van vlug
kapitaal sal moet maak. 

Indien die sterli.ngbalanse te 
groo~ begin word, sou dit ver-

• keerd wees om direk beperkings 
op die oorplaas van sterling na 
Suid-Afrika te plaas. Dit sou 
beter wees om van die Britse 
regering te verwag om die te
kort aan te vul in goud of dol
lars. Indien die Britse regering 
dit nie kan doen nie, sal hy self 
beperkings plaas op die oorpla
sing van Britse geld na Suid
Afrika. 

S.A. PO:N'b SAL STYG 

Dit sal dadelik die Suid-Afri
kaanse pond in aansien laat 
styg. Ons geldeenheid sou 'n 
harde eenheid word. Die be
swaar mag nou geopper word 
dat ons die kapitaal uit Enge
land nodig het. Ons het egter 
die kapitaal self nie nodig nie. 
Britse geld is vir niks werd be
halwe dat ons daarmee Britse 
goedere kan koop nie. Wat ons 
nodig bet is nie Britse kapitaal 
nie maar Britse kapitaalgoe
dere. 

Indien die sterlingbalanse neig 
om sender invoerbeheer steeds 
te groei, is dit 'n teken dat ons 
al ons behoeftes (vir die tyde
like, ten minste) aan Britse 
goedere het. Ons mag later be
hoeftes weer kry en die Britte 
mag weier om die vorige beper
kings op kapitaalbewegings op 
te hef. _Ek voel egter oortuig 
dat as ons geldeenheid eenmaal 
'n harde eenheid geword bet, 
daar so 'n wereldwye toename 
van vertroue in Suid-Afrika en 
die Suid-Afrikaanse pond sal 
wees dat ons ons kapitaalbe
hoeftes sal kan aanvul uit ander 
bronne, veral uit die Verenigde 

rv ervolg in volgende kolomJ 

Die naam van hierdie 
,broer" is deur die getuie op 
'n stukkie papier geskryf en 
dit is ingedien as bewysstuk. 

(Vervolg van vorige kolom) 
State. In elk geval het sir Staf
ford Cripps gese dat Brittanje 
aileen in uitsonderlike gevalle 
geld vir buitelandse belegging 
sal he. Beperkings op kapitaal
belegging in Suid-Afrika is dus 
in elk geval te wagte. 

GEVOLGTREKKINGS 
Die gevolgtrekkings is dus: 

e Dat Suid-Afrika sy sterling
balanse laag moet hou deur 
vryer toekenning van ster
ling invoerkwotas. 

e Uiteindelik mag ons dalk te 
veel sterlingbalanse he en 
dan sal van Engeland ver
wag moet word om die tekort 
met goud aan te vul. 

e So 'n tyd moet verwelkom 
word want dan sal die Suid
Afrikaanse pond die boeie 
wat hom aan sterling bind 
kan afkap. Vir 'n republi
kein sal dit 'n goeie dag 
wees, want finansiele omif
hanklikheid is 'n eerste en 
noodsaaklike stap wat alge
hele onafhanklikheid moet 
voorafgaan. 

@"< ~0 

~ EMPIRE NOU IN 
~ S.A. SE BELANG 
((. 

,Suid-Afrika is 'n soewereine staat wat, OMDAT HY 
DIT IN SY BELANG AG, vrywillig met die Verenigde 
J{oninkryk en die Statebond geassosieer is," verklaar Die 
Burger in 'n hoofartikel eergister. 

Hierdie uitlating toon hoe ver 
daar ,gevorder" is deur die 
H.N.P. op die Empire-pad sedert 
die dae toe die party lidmaat
skap van die Britse Statebond 
nie in belang van Suid-Afrika 
geag bet nie. 

Op 12 Januarie 1942 bet dr. D. 
F. Malan 'n mosie ingedien in 
die parlement wat hy as volg 
aangehef bet: 

,,Met die oog op die ernstige 
krisis •.. verklaar die Raad: 
Dat ons HOOGSTE VOLKS
BELANG aileen gedien kan 
word deur die omskepping 
van Suid-Afrika in 'n repu
bliek, afgeskei van die BRIT
SE KROON EN RYK, en vry 
en onafhanklik van enige an
der buitelandse mag." 
En Die Burger, wat nou praat 

van ,Suid-Afrika se belang" 
binne die Britse Statebond, het 
toe, op IS Januarie, geskryf: 

,,Reeds voor die oorlog, soos 
blyk uit die opname in 1935 
van die republikeinse doelstel
ling in die Nasionale Party se 
gram van Beginsels, bet die 
grootste deel van die nasio
naalvoelendes besef dat die 
bande met Engeland en sy 
R yk, in die woorde van dr. 

Malan, die bevordering en 
praktiese uitlewing van ons 
eie nasieskap in die pad 
staan; dat dit die grondoor
saak is van wrywing en van 
onophoudelike bittere ver
deeldheid tussen Afrikaners; 
dat dit die oplossing van ons 
grootste en dringendste vraag
stukke belemmer en dat <lit 
ons keer op keer met groot 
opofferings in Brittanje se 
oorloe beland.'' 
Nou moet die volk weer boor 

dat ,Suid-Afrika <lit in sy be
lang ag om binne die Ryk te 
bly. 

Maar dit moet tog duidelik 
wees dat of hierdie nuwe stand
punt van Die Burger is ver· 
keerd en sy ou standpnnt reg, 
of die Empire-mense wat nog 
altyd volgehou bet dat dit in 
Suid-Afrika se belang is om die 
Britse konneksie te handhaaf, 
was reg en is nou nog reg. 

Republikeine sa.J moet wak
kerloop. Daar word op heel be
dekte WYSe klein dosisse anti· 
republikanisme deur mense wat 
bulle vertrou ingespuit omdat 
dit die beleid van sekere polltlol 
pas om republikanisme te Iaat 
sterwe. 
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WIL DE.UR TOE.MAAK 
VIR AFRIKANERS 

,Dit is algemeen bekend dat die regering in Noord
Rhodesie baie besorgd voel oor die groot a.antal Afrika.anse 
immigrante wat die land instroom, da.ar h ierdie immigrasie 
ten sterkste deur die naturelle afgekeur word," skryf die 
Noord-Rhodesiese korrespondent van die Bulawayo Chro
nicle na aanleiding van die opknapping van die immigrasie
wette in die kolonie, volgens berig in Die Volksgenoot. 

NU-SE.E.LAND 
IN TRURAT 

Nu-Seeland het verlede week 
'n nuwe regering gekry toe die 
Arbeidersbewind met 34 setels 
tl'enoor 46 die onderspit gedelf 
het teenoor die Konserwatiewe 
<of Oppisisie-> Party. 

Ole nuwe regering het onmid
delJ ik aangekondig dat by die 
beleid van nasionalisering \'an 
die vorigt> bewind sonder ver 
suim ongedaan sal maak. 

Binne die parlementere stel
sel is weinig dinge so seker as 
hicrdie twee: 

(1) Oat geen regering duur
saam is nie. 

(2) Dat elke nuwc r egering 
weer die werk van die a nder 
ongedaan maak , en die la nd dus 
n ooit vooruit k nn gnan nie. Na 
elke vyf, t ien , of vyftien jaar , 
word die Innd in die trurnt ge
gooi en beweeg b y weer agter
uit. 

.. Bel'Oek ons Tak In die Wandel
gang. Groote Kerkgebou, vlr Radlos, 
t:t .. ktrlese Toesteu e en ~feu~l~. Skryr 
aan on.s Posbestelllncsardellng, P hil 
!llorkel, Posbus 27?1, Kaapstad." 

J(oop hierdie !Jy 

Parow 

Volgens d ie korrespondent 
word die nuwe wet voorberei om 
nedersetters uit die Unie te be
perk. Nuwc nedersetters moet 
'n sertiflkaat toon dat bulle oor 
voldoende kapitaal beskik en 
toestemming gekry het om 
grond te koop. K ragtens die 
wetsontwerp word die reg voor
bchou om ,enige persoon toe-
gang tot die land te weier wie 
se tecnwoordigheid tot d ie na
deel van die bevolking mag 
wees." 

Indien die korresponden t se 
inligting juis Is, is dit strydig 
met die verklaarde beleid van 
mnr. Roy Welensky en a nder 
verkose lede van die Wetgewen
de Raad, wat begerig is dat die 
blanke bevolking versterk word 
em voorkeur gee aan nederset
ters uit die Unie. 

Volgent die korrespondent sal 
die weU!ontwerp die heelhartige 
steun en goedkeuring van die 
naturelle-bevolking geniet. 

PARTY E. BUIT 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 2) 

H ULDE 

Dr. Van Zyl bet te n aanvang 
hulde gebring aan daa rdie dui
sende indiwiduele led e van die 
o.a. wat in die afgelope jaar , 
net soos in die ja re wat reeds 
verby is, so onberispelik trou 
en vas gestaan het by die be
weging. 

Die partylose ideaal van die 
O.B. het in die vorbygaande 
jaar opnuut sy waarde open
baar, het die Gebiedsleier ge
se. In hierdie jaar het d ie 
politleke partye n ie aileen die 
kleurprobleem uitgebuit vir 
party voordeel ni€1, maar hulle 
het lnderdaad partypropagan
da gemaak van die ekonomie
se nood van die volk. Wan
neer partye so roekeloos t e 
kere gaan met die dringendste 
probleem en die haglikste 
nood van die volk kry mens 
nuwc• waardering vi r die par
tylose ideaal van die O.B. In 
die nuwe jaar sal die O.B. be
slis die partylose gedagte of 
tewel die eenheidsgedagte baie 
sterk na vore moet stoot, het 
dr. Van Zyl besluit. 

Komdte. Van Rooyen het d ie 
Gebiedsleier b€1:Jank vir sy hoop
volle boodskap; en genl. d e 
Villiers Truter het sy komman
do's geluk gewens met die p res
tasie van die aand en alma! 
wat bygedra het om die slui
t ingsvergadering so geselllg en 
aangenaam te maak van harte 
bedahk. 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy klie:ntf' 

onder die hes 

geklede klasse tel. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

Betekenis van Koalisie 

TYDELIKE HULPMIDDEL 
BINNE PARTYSTELSEL 

Dr. J. F. J. van Rens
h urg het, met die uit
drukHke voorhehoud dat 
dit slegs sy persoonlike 
opinie is, hom in die 
per s ten gunste van die 
samestelling v a n ' n 
koalisie-r egering uitge
spreek . Dit vestig op
nuut die aandag op bier
die noodmaatrecl , so 
welbekend a~ uitvlug 
van parlementariers-in
krisis. Dis tewens ook 
die enigste weg waar
langs nasionale f'enbeid 
binne die partystelsel en 
deur die partye, b etsy 
dan maar in t )'delike 
gedaante, ve1·k r y k an 
word. 

'n Blik oor die politieke veld 
kan nie anders as diCI oorweging 
van hierdie middel aan die ge
sonde verstand, indien cnlge, 
van die ontgoelede toeskouer 
opdring nie. 

E ENDRAG DIE UITGANGS
P UNT 

As vir toekomstige staatsop
trede deur die Unie eendrag die 
uitgangspunt moet wees, 'n ge
loof aan die noodsaaklikheid 
waarvan volmondig en hopelik 
ook hcnlhartig deur almal bely 
word, dan is daar vir die hui
dige maar m'n ander uitwee om 
te kies. 

'n Natuurlike en vanselfspre
kcnde nasionale eenheid op 
grondbeginsels wat deur aile 
partye aanvaar word, sou ideaal 
wees. Dan sou partye slegs oor 
sekonderc sake verskil en oor 
primere saamstcm. D ie vttwis
scling van rcgerings sou slcgs 
bctckcn dat metodc van optredc 
wissel, dog nooit die rigting 
daarvan nic. Nog Afrikaans
sprekende nog Engclsprekende 
sou dan wescntlik deur die V.P.
of H.N.P.-rcgering bedreig voel 
- ot weos. Blnnelandso en 
buitelandse probleme met kleur
groepe en die V.V.O. sal dan 
stelsetmatig met slegs \vysiginge 
in tempo en bcklemtoning aan
gepak en opgclos word. In die 
guide Eeu van die partystelsel 
in Groot-Brittanje was hierdie 
toestand 'n kortstondige work
likheid. 

HUIDIGE PARTYBOTSI NGS 
Ongelukkig is bierdie ideaal 

onder ' n partybewind in die 
Unie nie slegs ver ruklik n ie 
maa r ook hersenskimmig. D ie 
twee groot pa rtye t>lk boofsaak 
Iik op die regm a tigt> sowel as 
onregma tige aspirnsit''! en vr eo'!e 
e n hoop va n twt>e botsende rac;
se gebou, staan in vt>rt~rt>ndt> 

konflik teenoor m ekaar. Self
sugtige partybelange buit teen
stellings in die samclewing uit. 
Dreigemente van wysigings 
aan die Grondwet word heen 
en weer geslinger en bestendlg 
aldus slegs die onbcstcndigheid 
van alles. Die H.N.P.-regerlng 
wat as waard van die polltleke 
belangc van die Afrikanerdom 
moet dio, ontbrcek Of die wil 
Of die vcrmoe of albei om sake 
op blywende grondslac te stel. 
Les ergste: ' n bekommerde Afr i
ka nerdom deur 'n verkiesing
s ukst>ssie verdoof, kom stad ig 
tot sy s inne e n die beset dat ' n 
gent. Smuts met sy gevolg bulle 
op 'n bewindsoornam e voorberei 
nit' sl t>gs as teoret iese nie maar 
ook as prnktiese moontlikheid, 
dat sy bewin<l met enkele vee 
die Afrik a nersaak veel meer 
blywend as voorheen sal kan 
sk aad en dat bierdie ka tastroof 
onvermydelik en dalk eerder 
vroeer a s la ter kom. 

DIE LIGP UNT 
Dis die prontjie. Dog daar is 

tog. 'n wcinig Jig. Ekonomiese 
moeilikhede klap met koele 
hardhandigheid en voor die voet 
aile lede van die staatsgeheel. 
Op hierdie terreln is dit moont
lik dat partye 'n tydelikc wa
penstilstand kan sluit, vera! 
aangesion mnr. N. C. Havcnga 
as leidende figuur op hlerdie ge
bied veel minder as enlge ander 

I Deur J. de Vos I 
praktis~rende politikus hom 
met kleinlike partyrasernye in
gemeng bet. 

Daar is ook die bykomendc 
faktor dat die V.V.O. met sy op
trede toonoor Suid-Wes op bier
die punt albei die groot partye 
se onwil hom op die hals gehaal 
het. 

As van sulke restc van nasio
nalc cenheid behoorlikc gebruik 
gcmaak word, is dit moontlik 
dat die twee groot partyc hul 
strydbylc mag bere en deur die 
vcrwydering van partyvyande 
werklik aan die volks- en 
staatsvyande aandag kan wy en 
skade kan toebring. 

DIE R EKOR D VA." 
KOALISIES 

V crgcleke met die res van die 
rekord is die geskiedenis van 
koalisie-rcgerings ook nie so 
slcg nie, hoewcl nie volmaak nie. 
Van die standpunt van die Afri
kanerdom gesien het die bewind 
van Hertzog en Smuts die juri
di<n ondubbelsinnige grondslag 
van ons nasionale onafhanklik
heid daargestcl deur aanname 
van die Statuswctte. Ook bet 
die n nturellewetgewing van 
genl. Hertzog van nlle wette nog 
die nan!'lte nan die toepassing 
va n a pa r theid gekom. Op eko
nomiese gebio:J het die bewind 
groot voorspoed gebring. 

Tallc idees oor wat gedaan 
moes gcwees het, is gelug, maar 
niemand hct nog ooit bewys 
dat onder die gegewe toestande 
meer of selfs eweveel verrig kon 
gewees hct, as dit 'n party- en 
nio 'n koalisicbewind was nie. 
Inderdaad mag die geskiedenis 
nog oordeel dat die grootste po
litieke fout wat die Afrikaner 
in die dertigcr jarc begaan het, 
was om die nasionale aard van 
die bewind dcur die onthouding 
van die groep onder dr. Malan 
te minimiseer. 

UIT NOOD KOl\1 KOALISIE 

'n K oalisie of ' n nasiona le re-
ger ing is in 'n land met 'n par
tystelsel d ie kind van 'n nood-

Kakamas 
Ondanks 

toestand. Groot-Brittanje het 
die oorlog oorleef omdat sy po
litici hulleself tot 'n naslonale 
regering saamgevocg hct en 
tans, hoewel die Arbeiderrege
ring in getalle een van die 
sterkste regerings van aile tye 
is, tree die gcdagte aan 'n na
sionale bewind om die ekono
miese krisis die hoof tc bled 
weer na vore. 

D is da n ook 'n eienaardig heid 
van die partystelsel dat sy 
g rootste diens aan ' n volk in 
nood daaruit bestaan dat h.v 
homself venvyder. Pnr tye wnt 
koaliseer besluit om b ulle nor 
male kann ibalistiese gewoontes 
tydelik te Iaat vaar. Hoe groter 
die landskrisis dEISte Ianger hou 
die gocie voornemens. Hoc mcer 
verteenwoordigend die partye 
wat deelneem, deste groter die 
aanspraak van die regering op 
die benaming nasionale en deste 
beter die vermoe om problemc 
op tc los. 

1\DNSTENS TYDELIKE 
1\fiDDEL 

Soos by aile middels is ook dio 
nut van 'n koalisie van die om
standighedc van die oomblik 
afhanklik. Op hierdie oomblik 
in ons volks- en staaU!bestaan 
kan dit die pasHlnt se dodelike 
politiekc dispepsie verlig deur 
die inwcndige wanorde tydelik 
op tc klaar en kan dit erger en 
groter ellcndcs in die toekoms 
voorkom door middclpuntvlie
dendc kragte saam te dwing. 
D ie wederker ige aftak elin&-sbe
leid tussen die partye kan tyde
lik deur gemeenskaplike opbou
werk vervnng wor<l Daartoe 
leen die bevoegdhedc van talle 
partyleiers hul wei. Net die 
kapasiteit van die masjien ont
breek jammerlik. 

W ie weet Iron die tydelike 
b ulpmiddel 'n meer d uursame 
reparasie nan dit> on voertuig 
,·oorafgaan. l\l i!!kien m ag ont
slag oorweeg word nn verlof vi r 
nfwesigheid aan die partye toe
gestaan e n aanvaar is. 

GEEN 0.8.-BLAD 
VIR TWEE WEKE 

Die kantoor van die 
Ossewabrandwag in Kaap
stad sal van 15 Desember 
tot 5 Januarie gesluit wees. 

Die laaste O.B.-blad vir 
die jaar verskyn op 21 De
sember en die eers te uit
gawe daam a sal eers op 11 
J anuarie wees. Daar sal 
dus geen O.B.-blad wees op 
28 Desember en 4 J anuarie 
nie. 

Same/ In 
Droogte 

DIe Kakamas-kommando's I ~afel ook bcsig was om fondse 
A.15.bl en 6 het, weens plaaslike tn tc same!. 

. Die opkoms was heeltemal be-
omstandtgho:ie, bulle 8 Augus- vredigend en as die Iangdurige 
tus-funksie uitgestel tot 12 Ok- droogte-toestande van die 
tober, by watter geleentheid Noordwcste in aanmerking ge
genl. \V. R. Laubscher van neem word, kan die bedraggle 
Hoofkwartier hulle ook toege- van £40, wat ingesamel was, ook 
spreek het. as bcvredigcnd beskou word. 

'n Gevoelige verlies het die 
Nadat komdt. G. F. J. van Kakamas-kommando's hierdie 

Rensburg die verrigtinge ge'opcn maand getref, dcur die been
bet, het die funksie, wat die gaan van Brandwag P. L. Bur
vorm van 'n braaivleis gehad ger, cen van ons getrouste lede. 
het, sukscsvol vcTloop. Komdte. Sy vriendelike gesig sal deur 
E. J. van Rensburg en haar ons alma! gemis word op ons 
offisiere hct gesorg vir heerlike toekomstige byeenkomste. Die 
boerewors, braalvleis, koffie en kommando's se innige meege
allerhande lekkernye, terwyl ~i!l I vo~l hi~rmeo aan die beproefde 
Boerejeug by 'n afsonderhke bu1sgesan. (Korr.) 
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KAN PARTYE SAAMWERK 
AAN ·KLEURVRAAGSTUK? 
In ons k orrespondensiekolomme verskyn 

' n brief van 'n Ieser op Stellenbosch wat vra of 
die verklaarde heleid l'an die Verenigde Party 
oor odie kleurvraagetuk van sodanige aard is 
dat dit die m oontlikheid inhou van same

Albei Leiers 
Meen Dis 
Moontlik 

werking m et die nasion aalgesinde pa rtye om die vraagstuk op te los. 
Op 2 1 September 1948 het veldm. Smuts in die Pm·lement verklaar: 

, Daar is heelwat in verb and met apartheid wat gemeenskaplik is aan aile 
partye in ons land"; en op 26 Januarie 1949 h et dr. Malan ewe-eens in die 
Volksraad verklaar : ,En verder nog wil ek dit se, dat wat h etref die 
naturellevraagetuk, daat· genoegsam e gemeenskaplike gronde tussen die 
partye is dat ons oor daardie saak mekaar kan raadpleeg." 

Om die gemeenskaplike gron
dc toe te Jig, het dr. Malan gese 
,wil ek 'n paar aanhalings doen 
uit die gepubliseerde belcid van 
die Verenigde Party. Dit is 'n 
aankondiging wat gekom het op 
1 Oktober en dit het gekom van 
die hoofkantoor van die Ver
enigde Party. Dit bevat die 
verklaarde beleid van dio Ver
enigde Party insake naturelle 
en die klcurlinge. Dit is die 
offisii!lc vcrklaarde beleid wat 
uitgegec is dcur die hoofkan
toor van die Verenigde Party 
onder die naam en gesag van 
die Ieier van die Opposisie. 
Daarin word vru-klaar: 

, ,Oorcenkomstig die program 
van beglnscls staan die Party 
vir die Icicrskap en die gesag 
van die blankc en herbevestig 
hy die beginsels van Christclike 
voogdyskap jcens die naturelle
bevolkingsgrocp as permanente 
onderdeel van die Unie se 
bevolking.' 

, Ons b et geen beswaar teen 
die uitspreek van dnardie begin
set n ie (aldus dr. Malan). D:e 
tweede punt is dit: 

, ,Die naturcllebcleid is g& 
grond op die crkcnnlng, van vas
staande feite.' 

,Hulle begin rcalistics word
" ,Meer in besonder die verskil 

tussen die blanke en die natu
rellebevolkings en dio bestaan, 
benewens die naturcllc in die 
reserwes, van die gcvcstigde 
naturellebevolking op plasc en 
in die stedelike gcbicde.' 

,Ons bet · n ie <lie minste 
beswaar hierteen n ie. Dan ver
vcrder: 

GEEN GELYKSTELLING 

, ,Derb nlwe is die party n ie 
ten gunste van 'n beleid van 
gelykstelling of nssimilasie nie 
en staan by vir die ha nd
hawing van d ie beleid van 
afsondering.' 

,,Afsonder ing is baie <,terker 
as npratheid (aldus dr. l\lnlan): 

, , . • • vir die b a mlhn\\ ing 
,·an die belcid van afsondering 
op maatskaplike gebicd, apnrte 
woonbuurte en ook die vermy
ding van rassevermenging; en 
die ontwikkeling met in ngne
ming van <l ie voornoemde feite 
van verskil, van die naturelle
bevolking in h ul eie en in die 
laml se belnng. Sodanige ont
wikkcling sal onder blanke Iei
ding plaasvind (a) in die natu
rellercserwes as die nasionale en 
kulturclo grondslag van die 
naturelleras, met die oog op die 
draagkrag, ens. , , ,' 

,,Ek vra, of daar nie m et die 
oog op die verklaarde beleid van 
die oorknnt Ynn die Huis, ge
noegsam e g ronde is dnt ons met 
betrekking tot die naturelle
vraagstuk gesamentlik met me
kaar kan raadpleeg nie," nidus 
dr. 1\lala n. 

VOORSTEL 

Dr. Malan hct toentertyd 
voorgestel dat die vraa.gstuk uit 
dio partypolitick gclig word en 
dat dit na 'n parlcmcntere kom
missie verwys word en ,dat die 
kommissie opdrag ontvang om 
die toepassing in bcsonderhede 
van die aparthcidsbcginsel soos 
by die verkiesing goedgekeur 
bepaaldelik ten opsigte van die 
naturellevraagstuk te oorweeg." 

Veldm. Smuts hct saamge
stem dat die kwessie uit die 
partypolitiek gellg word. Hy 
het gese: ,,Ek dink d ie t yd bet 
gekom dat ons weer moet pro
beer om te sie n of ons nie die 
sank ' 'an die politieke te rre in 
kan afkry n ie.'' 

BESWARE 

Veldm. Smuts het cgtcr hoof
saaklik twee besware teen dr. 
Malan se mosie gehad. 

Ecrstens wou hy nie die on
dcrsoek beperk tot ,.die apart
heidsbeginsel, soos by die 
vcrkiesing goedgekeur" nic. H y 
hct gcse: ,Die kwessie van wat 
ek mag noem die ,Natbcgrip' 
van die apartheidskwcssie moct 
volgens hom (dr. Malan) bcskou 
word as bcslis, en ons moct dit 
aannccm. Dit sal nic werk nlc.'' 

gtlan - die beginsel en die toe
passing daarvan - en dan sal 
ons misk ien in die k ommissie 
iet s '\'ind wat goed sal wees." 

l\l EERDE RHEID 

Derhalwc is van V.P.-kant 
voorgcstcl dat 'n kommissie be
noem word maar dat die kom
missic opdrag ontvang (1) om 
die toepassing in besonderhede 
van die apartheidsbeginsei ten 
opsigte van die naturellevraag
stuk te oorwccg, en (2) dat 
enigo aanbcvcling of voorstel 
om die bcstaande Parlementere 
regte van die naturclle af te 
skaf of te wysig, onderhewig 
moet wees aan 'n meerderheid 
van twec-dcrdcs in die Parle
ment soos deur die verskanste 
klousules van die grondwet be
paal." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ . 

~ 
Jkersgroetes 

IJ 
~T'. 

Persone wat graag gebruik wil maak van Die O.B. 
om Kersgroetes aan hul vriende te stuur, soos in die 
verlede, word daaraan herinner dat daar nog geleent
heid vir die uitgawe van 21 Desember is, en dat die 
kopie ons moet bereik voor 17 Desember. 

Die tarief is 2/6 vir 36 woorde of minder, en 
daarna ld. per woord vir a ile bykomende woorde. Die 
geld moet saam met die gr oete ges tuur word aan ~· 
Posbus 1411, Kaapstad. 

l . 
~=:.>~~~~~~~~~N;)~~~~ 

Hy wou 'n vryc ondersoek na 
apartheid M. 

,AFSONDE RING" 

Gcvra oor sy bcgrip ,afsondc
ring" het vcldm. Smuts gree: 
., ,Afsondering' is 'n beter 
woord as ,apar theid'. Dit lyk 
vir my ugba re lede nan d ie an
derk an t verstaan nie die Afri
kaanse taul Jtie. E k word be
'!kuldig die vader to wees va n 
J ie term ,apa rtheid.' Dit is nie 
so n ie. D it is 'n woord wa t nou 
'n slagkreet geword bet . Dit is 
n ie H olla nds nie en dit is nie 
Afrikaans nie. ,Afsondering' is 
die regte woord.'' 

GROr-.'DWETLIKE ASP E K 

Twcedens wou veldm. Smuts 
he dat die kommissle ook die 
konstitusionele aspekte van 
apartheid moct ondcrsoek. Hy 
hct gese: 

,Daar is aspekte van die 
kwcssie van apartheid. Daar 
is die aspek van die kwessie 
van apartheid wat gemcne saak 
is in ons land. Ons stem dnnr
mee saam. \Va t betref die 
maabkaplike, die residensiele 
en dergelike sye van die kwes
sie, daar bet ons t e doen m et 
d ie ou tra disionele belei<l van 
Suid-Afrika. Maar dit is nie die 
enigstc beskouing van apartheid 
nic en dit is ook nie die bcskou
ing aan die andcr kant nit\ 
Daar is 'n ander beskouing van 
apartheid en dit tref die konsti
tusioncle kwessie, waaroor, soos 
die Raad wcet, daar die groot
ste vcrskil bestaan. Daarom 
hct ons voorheen ons· pad nie 
ope gcsien om d ie voorstel aan 
te necm nlc em net so min is dit 
vandag vir ons aanneemllk. 
Lnut die hele kwessie met al sy 
onderdele na. die kommissle 

U it die bostannde a a nha llngs 
ka n nfgelei word dat die stryd 
oor die naturellevraagstuk tus
sen die pa rtye grootliks ' n kwes
sie van politiekery is. Sodrn die 
hele sank uit die partypolit iek 
gelig word, mag 'n g rond'llag 
gevind word op die beginsel van 
,,apa rtheid" of .,afsondering" te n 
opsigte wnnrvan die oorweldi
gende meer<lerheid va n die volk 
sal snamstem. 

Roosevelt Se 
Geskenkie Aan 

,Premier,, Stalin 
Die moon tlikheid dat presi

de nt R oosevelt, die m a n wat 
grootliks m eegehelp bet om Sta
lin llan die wereld voor te bou 
as die verpersoonliking van die 
dem okrasie en d ie Christendom, 
sells s o ver gegaan bet om aan 
sy kameraud in die Kremlin 
stilletjies ' n gesk enkie van 
atoombompoeier en gehe ime in
ligting omtrent a toomkrag te 
stuur, word tans i n Amerika 
ondersoek n udnt ' n ou<l-offisier 
verlede week in ' n radiorede ge
se bet dat urann-bompoeier en 
uiters geheime d okume nte in 
ver band m et a toomkrag tydens 
d ie oorlog uit die Verenigde 
State na Rusla nd gestuur is 
deur Harry Hopkins, wyle pres. 
Roosevelt se persoonlike bulp 
v ir die wegkry van spesiale be
sendings. 

Die voorsitte r van dJe kon
gres so komitee oor a toomkrag 
b et gese dat dle verkla ring on-
dersoek sal word. · 

Dr. Van Rensburg 
Raaf Partye Aan 

Tot Koalisie 
'n Persoonlike wenk vir koalisie t ussen die politieke 

partye en vir gesamentlike regering (met behoud van iden
titeit) is verlede week aan die hand gedoen deur dr . J. F. J . 
van R.ensburg in 'n s pesiale a rtikel vir die Transvaalse 
Independent, 'n nuwe Pretoriase weekblad. Dr. Van Rens
burg verklaar dat sy wenk neerkom Oi> 'n pleidooi , om 
partye en hul slagkrete op die agtergrond te skuif, mins tens 
tydelik totdat ons uit die verleentheid is." 

Dr. Va n Rensburg vcrwys na 
die E ngelse digter wat in die 
17dc ceu gekla hct: :,Alma! vir 
die party en niemand vir die 
staat nie,'' en vcrvolg: 

,.Ons is 'n jong volk in die 
20ste eeu, met daardie eeu sc 
botscnde ideologiee; met 'n der
de ,oorlog-om -oor loe-te-beNndig' 
aan die opkom ; saamgestel uit 
twce blanke hoofrassc met uit
ecnlopcnde geskiedcnis en met 
botsende konstitusioncle strewes 
wat gesamentlik staan teen die 
agtergrond van 'n groot nie· 
blanke oormag, grotendeels pri
mitict, in armoede gedompel en 
gefrustreer--en dan cindclik, net 
om die cmmer vol te maak, met 
'n Asiatiesc p robleem wat sowcl 
mocllik as gevaar lik is. 

,NI E MAND VIR STAAT" 

,.lnderdaad 'n staat omring 
dcur mocillkhede en gevare wat 
byna onoorkomclik is. En hoc 
benadcr ons dit? ,Alma! vir di<' 
party en n lemand vir die stru\t 
nie.'" 

Dr. Van Rensburg voer aan 
dat d ie tydperke waar in die 
meeste verrlg is In Suid-Afrika, 
onder koallsic-regerings gcval 
het . Ons sou waarskynlik 
nooit die voortreflike arbcids
wetgewing van vandag gehad 
het as dit nie was vir die same
werking tusscn die Nasionalistc 
en die Arbeiders onder wylc 
genl. Hertzog nie. Ons sou ook 
nie die konstitusionele vordc
ring kon gcmaak hct na die Sta
tuut van Westminster, of die 
grondslag vir segrcgasie in 1936 
kon gele hct, as dit nie was vir 
die H ertzog-Smuts-koalisie, vir 
verskille wat op die agtergrond 
geskuif was om noodsaaklikc 
werk vir die land te verrig nie. 

Va ndag staan vraagstukke 
voor die deur vergeleke waar-~ 
mee ons vooroorlogse problem e 
na nie tighede Iyk. Die fina n
siele lek wat mnr. Havenga s o 
da pper probeer toestop onder- 1 
wyl die boot d eur pa rty-gestoei 
hcen en weer waggel, mag die 
hele boel laat s in k tensy ons 
kan besluit om ons rusies oor
boord te gooi. Die K ommunis
tiese bedreiging is nie ger lg teen 
Nasionale Party, teen Verenig
de Party of teen Atrikanerpa rty 
nle, maar teen ons alma!. Die 
uitdag ing aan bla nke leierska p 
Is nle 'n uitdaging aan Nasiona
lis of ann Sap nie, maar aan d ie 
blankedom as gebeel. 

HERTZOG-B ASIS 

Dis futicl en gevaarllk om tc 
lag In die aanskyn van hicrdic 
dingc, en 'n basis is nic onbe
reikbaar nie. D r . Va n Rcnsburg 
wys daarop dat die Program van 
Beglnsels va n die Vcrenigdc 
P arty nog is soos genl. Hertzog 

dit opgcstel het; dat dicsclfde 
genl. Hertzog later Ieier van die 
Hercnigde Nasionalc Party ge
word hct, en cindelik ook nog 
die vernaamste bydrae gedocn 
het tot die Program van die 
Afrikancrparty. 'n gemeenskap
like faktor dus, en bowendicn 
-:lie gcmeenskaplikc faktor van 
wie selfs sy tccnstandcrs van 
weleer vandag erkcn dat hy die 
Ieier was wat die pad gebaan 
~n daarop volgchou hct wat a! 
11oe mecr die cnigste blyk tc 
wees wat aanncemlik is vir die 
meerderheid denkcnde Suid
Afrikaners. 

Teen so 'n gemecnskaplike 
agtcrgrond kan kragte vercnig 
word totdat Suid-Afrika weer 
op die droe is. Die partye kan 
hulle identiteit behou, en, as 
bcwys van gocic trou mekaar 
gyselaars gec-wat in die poli
tick neerkom op aanvaarding 
van gcsamentllke gcsag, en ge
samentlike verantwoordelikheid. 

Dr. Van Rensburg bcklcmtoon 
dat hy skryf as burger van Suid
Afrika, nie as lid van cnige poli
ticke organisasie nic. 

BENODIG 
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knn aanvaar .. ~krywe asb. aan 
STE\'N, 1'08bUll 32, Parow. 
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EKSTRA Beskerming! 
SANTA \f SE ,.HUI SB E
WONERS-Polis" beskerm u Meu
bels en Huisinhoud nie net teen 
Brandsk.ade nie maar ook nog teen 
skade deu!'-

• Inbmak 
• Storm 
• Water 
• Aardbewlng 
• OnJuste 
• Ontploffings ; ens. 
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OP LOOP GEJAAG 
Dat die ,amptelike opposisie" deeglik slaag in sy 

betaalde taak om die regering tot magteloosheid te ,oppo
neer" en by die nie-blanke bevolking verdag te maak, en dat 
die regeringsparty met sy opsweping van rassehartstog ter
wille van stemme net so pragtig daarin slaag om die bietjie 
steun wat hy nog van nie-blanke kant in die verlede geniet 
bet, weg te dryf, blyk uit die feit dat een van die weinig~ 
naturelle-organisasies wat prinsipieel die beleid van apart
heid onderskryf, tans sy rug op die Malan-bewind gedraai 
en sy toevlug na die ,amptelike opposisie" geneem het. Hier
die organisasie is die Bantu National League wat verlede 
jaar in Oktober 'n adres van lojaliteit aan dr. Malan oor
handig bet by geleentheid van sy partykongres in Port 
Elizabeth. 

By daardie geleentheid bet die afvaardiging van natu
relle, onder Ieiding van S. M. Ncwana, aan dr. l\lalan gese 
dat bulle ,hoe waardering" bet vir die regering se plan ,om 
'n na.sionale tuiste vir die naturelle in hut eie aparte gebiede 
te skep waar bulle met hulp volgens hut eie nasionale tra
disies kan ontwikkel." Die adres bet verder gelui: 

,Ons vertrou dat die regering se apartheidsbeleid, 
as dit eerlik in die vrese van God en met die samewer
king van die Ieiers van die naturellevolk uitgevoer word, 
die enigste oplossing sal wees waardeur die verlangde 
vrede en onderlinge verstandhouding tussen die blanke 
en nie-blanke volke van die land uiteindelik verkry sal 
word." 
Die samespreking is met wedersydse komplimente en 

beloftes afgesluit op 'n noot wat hoop gegee het vir die 
toekoms. 

VERDAGl\lAKING 

Intussen egter bet die politieke partye hul onbeheerste 
opsweping van wantroue, die een teen die ander, in toe
nemende tempo voortgesit. Die ,amptelike opposisie" bet 
aan blank en nie-blank vertel dat die regeringsparty niks 
anders as die ewigdurende vertrapping van die naturelle 
beoog nie, en daarmee aile vertroue in die wit regering stel
selmatig vernietig vir die prys van 'n klompie liberale 
stemme. Die regeringsparty daarenteen het weer voor blank 
en nie-blank beduie dat die Verenigde Party vir gelykstelling 
en onbeperkte bevordering van naturelleregte staan, en daar
mee by die naturelle sowel die indruk gelaat dat hyself niks 
anders as hul verslawing beoog nie as dat die Verenigde 
Party die beste vriend van die naturel moet wees. 

Strydkrete oor apartbeid--daarvoor en daarteen-het 
aangegroei tot 'n rasende hekseketel in die stryd om setels. 
En met hierdie slagkrete het die een politieke party sy ver
ldesingsdoel bereik, maar of diegen~aan blanke sowel as 
nie-blanke kant-wat apartheid nastrewe, op hierdie wyse 
ooit hul doel sal bereik, is hoogs twyfelagtig, want daardie 
naturelle wat dertien maande gelede hul lojaliteit aan dr. 
~lalan in Port Elizabeth gaan betuig bet, bet verlede week 
die hand uitg~teek na die Verenigde Party. Uit die kon
gresse van die H.N.P. kon hierdie mense geen hoop vir hul 
apartheidsideaal put nie. Verder aangespoor deur die pro
paganda van die ,amptelike opposisie" bet bulle blykbaar tot 
die gevolgtrekking gekom dat die regering hul ondergang 
beoog. Ncwana, wat dertien maande gelede aan dr. Malan 
trou beloof bet in die hoop dat by ,in die vrese van God en 
in samewerking met die naturelleleiers" sy beleid van apart
heid sou deurvoer, bet nou sy trou aan die Verenigde Party 
gaan betuig: 

AFGESKRIK 

,Dit is die Verenigde Party met al sy krag en invloed 
wat vir die regte van die naturellevolk sal veg," verklaar 
hierdie naturel nou, en hy verduidelik: 

, Ons bet gemeen dat die Eerste Minister se apartheids
beleid beteken die daarstelling van 'n nasionale tuiste vir die 
naturellevolk. Die Bond glo nog dat apartheid beteken die 
goddelike reg van elke gemeenskap Of nasie om ooreenkom
stlg sy eie aard te ontwikkel. l\laar die strekking van dr. 
Malan se toesprake op drie nasionale kongresse vanjaar was 
dat die regerlng kragtige pogings sal aanwend om die ont
wikkeling van die Bantoevolk te belemmer. Elke naturelle
gemeenskap is grootliks getref deur die snaakse uitlatings 
van die Eerste Minister, deur die skielike omverwerping van 
aile reelings waarop ons peil getrek bet en deur die grQei
ende rasse-ywer en vyandskap.'' 

Hierdie nature! vestig nou sy hoop op die Verenigde 
Party wat net so min iets vir die naturellewelsyn sal doen 
as enige ander politieke party, wie se hooftaak dit is c.m 
verkiesings te wen en nie om vraagstukke op te los nie. 
Wanneer by uiteindelik ook daar teleurgestel sal word, sal 
hy waarskynlik aansluit by die standpunt wat 'n paar weke 
gelede deur naturellesprekers in Durban ingeneem is, naam
lik ,dat blanke liberalisme gefaal het om iets vir die naturel 
te verkry, en dat die nature! nou sonder die wit man sy 
stryd sal moet stry.'' 

DRO~ TAK 

Geen wonder nie dat denkende persone wat wanhoop oor 
die toekoms weens die partypolitieke verknoeiing van die 
kleurvraagstuk 'n koalisie wil aangryp as 'n droe tak waar
mee die vuur enigsins bestry kan word. &laar as 'n koalisie 

<veruolg in volgende kolom> 

Monurrient Vir Kind Wat 
Die praktyk dat kin

d ers hul ouers by die 
Staat moet aankla indien 
hulle iets teen die he
wind se of doen, word 
in Rusland nie net aan
gemoedig nie, maar die 
in gebreke bly om jou 
ouers te verraai, word as 
' n strafhare misdaad 
teenoor die party be
skou. 

In sy bock ,This was my 
Choice" vertel Igor Gouzenko 
o.a. wat gebeur bet met 'n mooi 
nooientjie tot wie by hom be
sonder aangetrokke gevoel bet 
in die dae van sy jeug. Hulle 
was albei lid van die Kommu
nistiese jeugbeweging, die Kom
somol. Potekina was een van 
die leidsters, ywerig en 'n uit
blinker op sportgebied. Op 'n 
dag is daar 'n dringende ver
gadering bele vir die afdeling 
waarin hy en sy was. 'n Amp
tenaar van die hoofbestuur, ene 
Gromov, bet die byeenkoms 
toegespreek en die doe! kort 
en saaklik verduidellk: Dit was 
byeengeroep om die een vraag
stuk te behandel-die vraag
stuk van Potekina se lidmaat
skap. 

,Potekina", roep die voorsit
ter met 'n skerpheid wat ons 
laat sidder. , Kom na die tafel 
toe!" 

Sy bet opgestaan en soos in 
'n beswyming tot by die tafel 
gestap waar sy na Gromov ge
staar bet. Laasgenoemde bet 
haar nie eens aangekyk nie, 
maar ons verder toegespreek. 

,VYAND" 

, Die hoofbestuur van die 
Komsomol is van mening dat 
Potekina uit die be\\'eging ge
skop moet word as 'n onwaar
dige lid wat haar politieke 
waaksaambeid verloor bet en 
nie in staat was om 'n vyand 
van die volk aan die kaak te 
stel wat onder dieselfde dak 
met haar bly nie. Die feit dat 
sy nie in staat was om hierdie 
vyand te openbaar nie is nie 'n 
ongeluk nie. Miskien deel sy 
die beskouings van haar va
der . . .' sy stem bet tot 'n 
kreet gestyg, ,haar vader wat 
nou deur die NKVD in hegtenis 
geneem Is as 'n vyand van die 
volk!' 

,Potekina bet met 'n bleek 
gesig na ons gekyk asot sy ons 
gesigte wou lees. Ek was bang 
dat sy na my sou kyk en 'n ge
baar sou maak om meegevoel 
uit te lok. Haar vader was, 
soos ons geweet bet, die finan
siele direktour van die grootste 
elektrisiteitsfabriek in die Sow
jet-unie. 

POLITIEKE OPINIES 

Gromov bet gedondcr: ,Hier
die mcisie se pa Is In hcgtenis 

(vervolg van vorige kolom> 

<lie middel moet wees om nog 
die oorgeblewe vertroue by 
die nie-blankes te red, dan 
sal daar geen uitstel kan 
wees nie of die partye sal ook 
nie meer in staat wees om 
£lie sterwende vertroue in die 
witman saam met bulle 
binne te haal nie. Die 
Ncwanas is vinnig besig om 
van die een party na die ander 
af te gly na. die bodem van 
wanhoop en verbittering on
derwyl laasgenoemdes besig 
is om hut stemvee met skrik
gebare kual toe te jaag. 

Diegene wat staatmaak op 
die ,almag" van partye, sal 
daarin natuurlik geen oor
saak vir kommer sien nle, 
maar bulle wat peil trek op 
staatsmanswysheid, wanhoop 
oor hlerdie ontwikkeling van 
sake. 

Ouers Verraai 
In Rusland 

geneem weens sameswering vir 
die oprigting van 'n Trotzky
Boukharine-blok in die dinamo
fabriek! ' 

, ,Ek Is uit 'n WNkersklas
familie gebore', bet Poteklna ge
fluister. 

, ,Vertel ons liewer waaroor 
jy en jou vader gesels bet, wat
ter politleke opinies jy hand
haat,' het Gromov geantwoord. 

,Potekina was 'n bietjie his
teries: ,Ek bet nle sy opvat
t ings gedeel nie.' 

, ,A!' bet bet Gromov triom
fantlik uitgeroep. ,Dan bet jy 
geweet dat by 'n Trotzkyiet is! 
Waarom bet jy dit nie aan die 
regte gesag mccgedeel nie? 
Waarom bet jy nie 'n vyand 
aan die kaak gestel nie he?' 

,Potckina bet verduidelik dat 
hy haar verkeerd vcrstaan. Sy 
bet nie geweet dat haar vader 
sulke opvattings gchuldig bet 
as waarvoor bulle hom in heg
tenis geneem bet nie, en sy dec! 
nie sulke opvattlngs nie." 

PLEIDOOI 

Gromov bet haar egter stilge
maak en die klas gevra om hul 
menings uit te spreek. Die cer
ste spreekster was 'n vriendin 
van Potekina wat vir haar ge
plcit bet op grond dat sy 'n 
goeie patriot is en 'n goeie lid 
van die party sal wees ten spyte 
van haar vader se misdaad. 

Oral uit die klas bet stemme 
van instcmming opgcklink. 
Gromov het woedend geword en 
omgekyk no. die voorsitter wnt 
dadelik opgespring en die klas 
begin ultskel bet vir swnkkelinge 
wat nie waardig is om tot'gelaat 
te word vir verdere stu<lie of 
lidmaatskap van die pa rty nie. 
Dit bet sy uitwerking gebad en 
die eerste spreker <laarna was 
'n flinke k erel wat gereel<l brie
fies aan Potekina gestuur bet. 
,Ons ha ndel soos kin<lers," bet 
by gese. ,Op 'n oomblik wan
neer die party 'n gena<lelose 
stryd voer teen die vyan<le van 
die volk, hef ons lofliedere aan 
oor Potekina wat weier om 'n 
vyand \ 'an die vaderland te 
openbaar. Ek stel voor dat sy 
uit di~ party geban word. 

GEEN TEENSTEM 

Daar is toe oorgegaan tot 
stemming. Nie een bet gewaag 
om teen te stem nie, daar elkeen 
besorg was oor sy eie toekoms, 
ecn Potekina is gebroke daaruit 
nadat sy baar kaart ingchandig 
het. 

Terug in die klas bet die on
dcrwyseres 'n preck afgesteek 
oor die pllg van goeie 
Komsomols. Sy bet met 
groot lof geprnnt van kin
ders wie se inligtlng daartoe ge
lel bet dat hul vad.ers en moe
ders na Siberie verban is. ,,Hnar 
oo bet gegloei van geesdrif toe 
sy vertel dat bulle volksbelde Is, 
lewende voorbeelde met die 
boogste nasionnle sin vir wnar
des. 

l\IONWlENT VIR VER
KLIKKER 

,Sy bet veral opgevlam toe sy 
ons vertel van jong Pavel 1\loro
zov wie se gesin ultgedelg is 
op grond van sy veroord(lling, 
en wat as so 'n groot weldoe
ner beskou word dat daar 'n 
monument vir hom opgerig 
gaan word. ,My suster bet 'n 
vriendin wle se voorbecld julle 
ook met voordeel in gedagte kan 
hou,' bet die onderwyseres ge
se. ,Sy het getrou en het geluk
kig gelewe met 'n man wat op 
'n dag aangekla is as 'n vyand 
van die volk. Bet sy toe gehuil 
en soos 'n swakkeling geplelt 

vir sy Iewe'? Nee! Sy bet aan
gekondig dat sy amptelik ' 'an 
hom sal skei en op die eerste 
partyvergadering bet sy 'n toe
spraak gelewer wnarin sy baar 
man verwerp. Sy bet die moed 
gebad om die dag te vervloek 
waarop sy dwaa., genoeg was 
om met hom te trou. Vandag 
is daardie vrou weer getroud en 
word boog geag vir baar ,·olks
gees. Onthou, niks is belang
riker as dit nie' !" 

Daardie aand bet Gouzenko 
sy moeder heftig aangesprcck 
toe sy 'n kritiesc opmerking ge
maak het in vcrband met die 
arrestasie van 'n buurman. 
.,Potekina mag 'n swakkeling 
~ewaes het, maar nie ek nic!" 
ilet hy uitgcroep. 

,,Dit was hierdie aaklige her
.nnering meer as enigiets andt'n> 
wat my op daartlie middag van 
3 Sept. 1945 bclnvloed bet toe 
ek my groot besluit geneem 
het," verklaar die skrywer. 

Flinke Besigheid 
Van Rooi Party 

In Italie 
Die Italiaanse Kommunistiese 

Party is besig om .die rykst.e 
party in Europa. te word, berig 
die Cape Times. Dit' bron van 
sy rykdom is gelee in sy nlleen
handel met ~e Iande a&'ter die 
Y.stergordyn. 

Twce jaar gelede is die party
fondsc aangewend om ,.private 
handelsfirmas" in die !ewe te 
roep en vandag bcheer hierdie 
firmas 90 persent van die han
del tussen Italie en die Russiesc 
satelliete. Aile winstc gaan na 
die fondse van die Kommunis
tiese Party. Vir die cerste ses 
maande die jaar hct die winste 
meer as £2,000,000 beloop. 

'n Verteenwoordiger van die 
party, wat voorhccn 'n gesant 
in Warskou was, tree as buite
Jandse agent van die kommu
nisticse besighcdc op. Aan die 
rcgcrings van die Russicse 
satelliet-lande vertel by dan 
dcur middel van wattcr kanale 
bulle kan koop en verkoop in 
Italle. 

Britse Beleid 
Die aandrang van die Britse 

rcgering dat naturelle dcur 

naturelle in die wetgewcndc 

vergadering verteenwoordig 

rnoet word, is die belangrikste 

struikelblok in die pad na fede

rasie van Britse gebiedc in 

Afrika, bet die Rhodesiese eerstc 

minister, Godfrey Huggins, ge

se en daarna toegevoeg lat die 

naturelle nog nie die vcreiste 

peil van bcskawing bercik bet 
nie. 

Het Verwydering · 
Opgemerk 

Tydcns sy besoek aan Londen, 

aldus genl. Smuts, hct hy 'n 

vervrecmdlng tussen Brltte en 

Jode waargeneem. As dit 'n 

blywcndc beslag gaan kry, sal 

dit 'n ramp wees, het by gese. 
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Min.ister Oor Laster/ike 
Berig Wat Onderskep Is 

In antwoord op kritiek wat gevolg het op min. F. C. Erasmus se 
uitlating dat die regering sy voet neergesit het en dat nie aile berigte 
wat oorsee gestuur word hul hestemming bereik nie, het die Minister ge· 
antwoord dat daar geen sprake van sensuur is, maar dat die poskantoor 
die reg het om artikels, hehalwe hriewe, oop te maak. In die verband het 
mnr. Erasmus 'n voorheeld van dergelike onderskepping aangehaal. Dit 
hestaan uit 'n artikel van "n joernalis oor die Afrikaanse taal wat gemerk 
as ,drukwerk" na 116 verskillende Europese hlaaie gestuur is. 

Die artikel wat onder die op
skrif ,die wereld se aakligste 
taal" geskryf is, vaar uit teen 
Afrikaans as 'n ,onopgevoede 
dialek" wat hoegenaamd geen 
kulturele waarde besit nie. Die 
skrywer verklaar dat hoewel by 
Yoornemens is om die res yan 
sy lewe in Suid-Afrika deur te 
bring en hy 'n hartstog bet vir 
die aanleer van tale, by nie van 
plan is om Afrikaans te leer nie, 
omdat dit eenvoudig nie die 
moeite werd is nie. 

Hy raai Afrikaners aan om in 
H olland en Duitsland te gaan 
studaer sodat bulle kan besef 
watter ,aaklige bastertaal" 
Afrikaans is. Die oorspronklike 
Nederlandse nedersetters, meen 
hy, moes mense van 'n baie lae 
klas gewees bet. Qpgevoede 
Afrikaners behoort die gesonde 
verstand te he om hierdie on
verfynde dialek agter te laat 
wanneer bulle in goeie gesel
skap kom. 

Verder word beweer dat Afri
kaans nie kan tred hou met mo
derne ontwikkelinge nie en dat 
woorde, meestal van Engels 
voortdurend geleen moe~ word. 

GEEN SENSUUR 

Min. Erasmus het gese dat 'n 
regering met selfrespek nie 
kan toelaat dat verslae vah 
hierdie aard wat die Afrikaner 
belaster die land uitgestuur 
word nia Hoewel daar geen 
sprake van staatsensuur is nie, 
sal die regering waar hy krag
tens wet daartoe in ~;taat is, ver
hoed dat berigte van hierdie 
aard die land uitgestuur word. 

Die artikel waarna die Minis
ter verwys bet, is, na die Cape 

Nuwe Generaal 
Vir 

Port . Elizabeth 
Hoofkomdt. P. C. Els is Sater

dagaand, 26 November, eenparig 
deur die offisiere van die Port 
Elizabethse kommando's be
noem tot bevelvoerende gene
raal van die AfdCiling. Genl. W. 
R. Laubscher, Voorligtings
offisier, het namens die Gebieds
leier, genl. P. J. Botha, die be
noeming bekragtig en generaal 
Els in sy amp bevestig. Die 
nuwe generaal bet die offisiere 
bedank vir die vertroue in hom 
gestel. ,U bet my in bevel van 
die kommando's geplaas", het 
genl. Els gcse; ,en ek verwag 
van elke offisier intensiewe or
ganisasiewcrk in die maande 
wat voorle". 

Genl. Laubscher en die staf
hoof, genl S. J. Kamffer, bet 
verskeie kommando's in Oos
Kaapland besoek met die oog 
op organisasie. 

In die afdeling van genl. A. 
M. Rademeyer is twee offisiers
vergaderings gehou, nl. op Jou
bertina en op Humansdorp. Die 
stafoffisiere bet op Kirkwood 
in die afdeling van genl. Andrew 
Belligan, offisiere en brand
wagte van komdt. J. G. Kemp 
se kommando ontmoet. 

Besluite van die onlangse Cra
dockse Gebiedsraad is verdui
delik en voorligting is verstrek 
ten aansien van aktuele politie
ke kwessies. Nerens is groot 
vergaderings gehou nie, maar 
daar bet groot besieling van al 
die byeenkomste uitgegaan. 

Times berig, geskryf deur ene 
Douglas Compton-James van 
Durban, 'n Brit wat in Enge· 
land gebore is en eers sedert 
Julie hierdie jaar hom metter
woon in die Unie gevestig het. 

WEET NIKS 

Hierdie Brit weet, volgens sy 
eie verklaring, :niks van Afri
kaans af nie - by weier om dit 
te leer, en tog matig by hom 
dit aan om 116 oorsese blaaie te 
voorsien \•an 'n artikel oor Afri
kaans as taal! 

Na die voorbceld hiervan 
kan enige hotelkok met vry
moedigheid ook 'n artikel oor 
die uraan-gehalte van die 
Suid-Afrikaanse goudriwwe 
aan die buitelandse pers stuur. 
As dit net sensasiewekkend 

genoeg is, mag dit 'n plekkie 
in 'n oorsese koerant vind. 
Wat die optrede van die Mi-

nister van Pos- en Telegraaf
wese betref, vrees ons dat sy 
toespraak lasteraars van Suid
Afrika nou net versigtiger ge
maak het - Yersigtiger nie wat 
die inboud van hul berigte be
tref nie, maar ten opsigte van 
die metode van versending. Be
halwe die agter<log wat teen 
die ,faoscistiese" nasionale be
wind bier en elders opnuut op
gewek is, bet die Minister niks 
meer bereik met sy ,regering 
deur toespraak" nie. 

Wat die besondere geval be
h:ef, kan verwag word dat die 
Minister stappe sal doen om die 
beriggewer te laat deporteer. 
Na die deportasie van Battersby 
beboort die pad nou wyd oop te 
staan. 

PARTYE EN DIE 
KLEURVRAAGSTUK 

,Republilcein", S t e 1 I e n
boseb, skryf: 

Volgens die aankondigings 
van die Eerste Minister, dr. D. 
F. Malan, oor voorgenome wet
gewing wil dit blyk dat die 
volgende sitting van die Parle
ment gewy sal word aan apart
heidswetgewing. Dr. Malan het 
trouens op Standerton en · later 
weer op Johannesburg voor die 
Kongres van die Transvaalse 
H.N.P. beloof dat aanstaande 
jaar wetgewing ingedien sal 
word om die drie naturellever
teenwoordigers uit die Volks
raad te verwyder en om die 
Kleurlinge op aparte kiesers
lyste te plaas en aan bulle 'n 
gemeenskaplike stem te gee. 

Ek weet dat dit die O.B. se 
standpunt is dat die Kleur
vraagstuk- en tewens alle 
vraagstukke--uit die partypoli
tiek gelig moet word en as 
volksvraagstukke aangepak en 
opgclos moet word. Ek weet 
ook dat dit mnr. N. C. Havenga 
en die Afrikanerparty se stand
punt is dat kleurwetgewing nie 
met 'n toevallige partypolitieke 
meerderheid deurgevoer mag 
word nie, maar wei met behulp 
van die volkswil. Ek weet 
hierdie dinge en ek voel ook 
dat dit die regte standpunt is 
om in te neem. 

Maar ek is nie seker van die 
standpunt van die Verenigde 
Party nie. Bestaan daar enige 
moontlikheid hoegenaamd dat 
die V.P. ooit gewillig sal wees 
om te help met die oplossing 
van die Kleurvraagstuk indien 
dit buitekant die partypolitiek 
en as 'n volksvraagstuk aange
pak word? Ek kan verstaan 
dat die V.P. as Qpposisieparty 
nie die H.N.P.' sal wil help om 
die kleurvraagstuk op te los nie, 
want dan sal die H.N.P. die 
krediet vir die oplossing kry 
en dis duidelik dat die V.P. aan 
sy H.N.P.-teenstander geen kre
diet gun nie. Maar as die 
vraagstuk nou 'n volksvraag
stuk kan word, sal die V.P. dan 
gewillig wees om saam te werk 
aan 'n oplossing en om die 
krediet vir die oplossing met 
ander te deel- selfs al sou die 
regeringspartye die reuse-aan
deel van die krediet kry. 

Ek is ook nie seker of die 
verklaarde beleid of amptelike 
standpunt van die V.P. oor die 
klearvraagstuk van sodanige 

aard is dat dit die moontlikheid 
inhou van samewerking met die 
nasionaalgesinde partye om die 
vraagstuk op te los nie. 

Ek voel oortuig daarvan dat 
baie van u Jesers bly sal wees 
om pertinente antwoorde op 
hierdie vrae te kry. En indien 
u in staat is om sodanige ant
woorde te verskaf, sal ek u 
baie dankbaar wees. 

(Ons antwoord verskyn in die 
vorm van 'n afsonderlike arti
kel elders in hierdie blad-Red.) 

SIEN GEVAAR 
Mnr. Francois D . Conradie, 

Stellenbosch, skryf: 
Ek wil graag iets se in ant

woord op die vraag deur adv. 
J. de Vos gestel in Die O.B. 
van 23 November, naamlik ,Wat 
nou, Afrikanerdom ?" Ek Is 'n 
oudstryder van die Tweede 
Vryheidsoorlog. Ek ken Jan 
Smuts sedert hy aangestel is as 
staatsprokureur; het met hom 
saam as amptenaar van Het 
Volk gedien; en ek bet hom leer 
ken as 'n uiters gevaarlike man 
sonder gevoel wat vir niks stuit 
om sy doel te bereik nie. Wat 
die huidige regering betref, wil 
ek net se dat ek nie kan ver
staan wat sy doel is nie. Adv. 
De Vos se artikel spreek bock
dele - kom Smuts aan bewind, 
is daar ernstige gevaar. Ely 
dio regering sterk genoeg om 
sy planne deur te voer, sien ek 
ook gevaar. G.evaar, waarvoor? 
Binnelandse onluste wat onver
mydelik sal wees. Die Afrika
nerdom kan dus met taamlike 
sekerheid op bogestelde vraag 
antwoord: Ons stuur af op 
binnelandse lyding, onluste en 
gevaar. Mag God gee dat ek 
verkeord is en dat Hy vir ons 
sake op vreedsame wyse bestier. 

MOENIE VLUG 
Riconlo Macaria, Stellenboseh, 

skryf: 
Ek het die brief van Oom 

Gandhi in Die O.B. van 23 No
vember gelees. Dis vir my aan
genaam om te sien dat daar een 
is wat my sienswyse deel. Wat 
betref die ,klugonthulling" is 
dit vir my onverskillig wat dit 

GEVOLGE VAN REGERING 
DEUR TOESPRAAK 

Wanneer 'n land die voorwerp van buitelandse kritiek 
is, spreek dit van self dat die regering van daardie land 
dubbel so versigtig moet wees om nie verkeerde indrukke 
te voeg by die reeds verdraaide opvattings nie. 'n Treffende 
voorbeeld biervan i s die uitlating van die ~linister van Pos· 
en Telegraafwese verlede week omtrent s ommige berigte 
wat nie bul bestemming bereik nie. AI bet die ~linister 
sedertdien verduidelik dat by daarmee geen staatsensuur 
bedoel het nie, woeker b ierdie idee nou voort in die buiteland. 

Die New York Times verwys 
- 'n hele paar dae na die Minis
ter se ontkenning - nog steeds 
na ,geheime sensuur" wat in die 

gering hi€1rdie waarheid besef, 
hoe spoediger sal sy moeilikhede 
verminder. 

Unie op die pers toegepas sou 1----------
word in samehang met 'n alge
mene aanklag teen die Unle ook 
ten opsigte van die Indiers en 
Suidwes. 

,Ten slotte," aldus dio blad, 
,bet die regering in wat skyn 
'n poging te wees om kritiek 
te smoor, 'n bedekte sensuur 
ingestel sowel op sy eie pers 
as op · berigte na die buite
land." 
Regering deur t-oespraak, dit 

wil se sterk uitlatings wat be
doel is om stem Yee te belndruk, 
sonder dat dit met die praktyk 
in verband staan, is 'n durabele 
manier van regering - mens 
betaal die Yolle rekening vir wat 
jy se asof jy dit reeds klaar 
gedoen bet sonder dat jy die 
voordeel van die daad self bet. 

Hoe gouer die Nasionale re-

lSops Ons Lesersj 
J- Dit Sien 

genoem word, mits dit nie as 
volksviering beskou word nie en 
die ,ONS-klas" Afrikaners nie 
deelneem nie. Ek dink Oom 
Gandhi kan maar sy plan ver
ander en ook gaan - moenie 
vlug vir Jan Smuts en Kie. nie, 
dit is net wat bulle genot sal 
verskaf. Hou koers! 

Atoomkrag Om 
Kos Te Maak 
Soos Plante 

Aansienlike vordering is al 
gemaak om die geheim uit te 
vind hoe atoomkrag gebruik 
kan word om voedsel te maak 
Yolge·ns dieselfde proses as wat 
die plante dit d.aagliks in die 
natuur doen. As hierdie geheim 
opgelos kan word, <Sal dit aan
sienlik bydra om die wereld se 

(Vervolg In volgende kolom) 

SM 4029 

(Vervolg van vorigeo kolom) 

Yoedselvraagstuk op te los. 
Hierdie aankondiging word 

vervat in 'n verslQ,g van die 
kommissie oor atoomkrag. Die 
proses is die aanwending van 
atoomkrag' om voedsel te m aak 
net soos die plante sonlig en 
koolstofdioksied in voedsel ver
ander. 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 7 DESEMBER 1949 

rARIEF VIB GEKLA.SSIFISEERDE A.DVERTENSIES: 
HuJsboudellke Kennlsr;ewlngs: 

(Verlowlog, buwellk, gcboorte, ster!gcval, to memoriam, gelukweoslog, 
ens.) ld. per woord; minimum 2/ 6 per plasiog. Vooruitbetaalbaar. VIr 
berballogs 25 pst. afslag. 

Handelaad vertell!lles : 
Eerste plasing, 2d. per woord. Vir herballogs 25 pst. afsla.g. 

lntekengeld OP ,Die 0."8." (verskyn weekllks): 12/6 per jaar or 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adverteoslegeld, bestellings, en lotekeogeld 
na VOORSLAG (EDlllS.) lH'K., Posbus 1411, Kaapstad. 

G~OORTE 
TREURNlCHT: Aan Madie en Jan 

'n fris dogter van die goeie Gewer op 
die 16de November ontvaog. Albel 
wei. Da'llk aan dokter en hospitaal
personeel. 

7/ 12/1B 

BETREKKING VAKANT 
SNELSKRIF-TIKSTER.- Appllkasles 

word logewag vir 'o tweetalige snel
skriC-ttkster vir 'n vakante betrekking 
In die Ossewabrandwag en Voorslag 
kantore. Sa.larts votgeos oodervlodlng. 
Dit word verwag dat die suksesvolle 
kandtdaat •n lid van die Ossewabraod-

~ wag moet wees. Doen a.ansoek by die 
Stafhoof, Groote Kerkgebou 703, of 
.l'osbus 1411, Kaapstad. 

2/11/2 

GELD 
Jong Afrlkancr-boer wat misocs gehad 

bet moet £100 met rente vir twaalf 
maaode Jeen voor 15 Deserober or hy 
word uitverkoop. Ek. is Jonk getroud 
en moet vir my ouers sorg. Is bereld 
om goed geteelde Friese as sekuriteit 
te verskaf plus roy 0. B. -woord wat ek 
nog noolt verb reek bet. Kan 'n 
wapenbroer assebllef help? Skryt aan 
,Off!Bler", .l'osbns 14lt, Kaapstad. 

30/11/2. 

TE KOOP 
Tee: Spesiaal gekweek, sulwer, 

eerstegraad Cederberg-Roolbostee.. Be
roemd vir sy besondere geur en voor
dellgheid. . 10 lb. pakkies vir 28/6. 
(Posvry binne Unie). K.M.B. 
Verpakker: Teekonlng, Cllrusdal, K.l'. 

7/12/8 

MOTOREIENAARS!! PLAAS
BOERE!! AANDAG!! 

SPAAR!!! SPAAR!!! GELD!! 
waarom so bale geld spaodeer aan 

nuwe batterye? Kry meer diens ui{ 
u ou battery. Wil dit ule krag hou 
of laai nle? Stuur dan posorder 8/
vir 'n behandeJing waarmee ongeveer 
~ batterye bebaodel word. Ba•!e per
sone prys dlt. ,Posbestellings", p/ a 
J. Barnard (Jlaarkllpper), Hoofstraat, 
Knysna. 

7/12/1 

KERSFEES!! KERSFEES!! 
Gee boeke as geskenke 

(1) Paul Kruger en die Kruger
Museum opgeatel deur P. A. Venter. 

'n waardevolle boekie vir mense 
wat In ons Volksgesklcdenis bela'llg
stel en die Kruger-Museum In Pre
toria besoek. Prys 1/8 posvry. 

Pryse van goeie gesonde boeke vir 
oues en jonges op aanvraag verkryg
baar. 

Ook verkrygbaar nekdoekrlngetjies 
vir Volkspelers van egte Knysna 
stlnkhou 2/3 elk posvry. Stuur asse
blle! posordcrs nie seels nie. ,Pos
be8telllngs", p/a J. Barnard (Haar
kapper), lloofs!J'aat, Knysna. 

7/12/1 

IDEALE KERSGESKENK 
BYBEL EN GESANGBOEK om

slae van egle swartleer met pragtlge 
ontwerpe o.a. die Voortrekkermonu
ment, ens. Prys per stel d.w.s. By
bel en Gesangboek omslag plus •o 
leer boekmerk en •n sy boekroerk met 
Christelike teks word spesiaat nog 
verniet bygegee. Dit alles vir slegs 
14/6 posvry. Kamerade!! Ek ma<l.k 
staat op u ondersteuning. ,Posbestel
llnp", p/a J. Barnard (Haarkapper), 
Hoofstraat Knysna. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

7/12/ 1 

Cbantenay-wortels 6/-; Detroit-beet 
&/-; Blaarslaai 17/6; Spttskopkool 8/
per pond, posvry. Verkry volledlge 
pryslys van Premiers, P.K. Schoemans
hoek, Oudtshoorn. 6-4TK 

GRYSHARE 
GRYSHARE, skilfers, ou voorkoms, 

onoodtg. Oortuig u self deur GRYS
IlAAit\VONDER die jongste kuns
mattge weretdwonder, baar en kopvel 
voedingsmlddel te gebruik, skadeloos, 
kteurstofvry, f>/- per bot tel, geld met 
bestelllng.-Doeregeneesmlddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

MEDISYNE 
GESONDHEID is u regmatlge erfe

nis, oortuig u self deur ons behande
lings te gebrutk en u kwaal te ont
wortel, skryf, inllgtlng gratis, Boere
geneesmldclels, Posbus 4272, Johannes
burg. · B/1/9/49 

Slektes en kwale verban l Opera
ales vermy en gesondheid herstet. 
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryf, 
meld besonderhede, raadpleeg Die 
8oerevrou, Bus 7559, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

1\IARK AGENTE 
J<amerade! Aandag! 
Stuur al u produkte aan U. S. Bel

Un~ean, lllnrlt Agente, Ultenhage. Tele
gnt.flcse adres: ,"Blank S.A. u Foon 
1003. As Julie die dorp besoek kom 
gesels 'n bietjie. Dlenswlllg. 

21/9/TK 

1\IEUBELS 
liiEUBELS.- Beter meubels teen 

bllliker pryse BabawaentHes, stoot-
karretjies, drlewiele, linoleums, tapyte, 
ens., ook altyd in voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waa.rtn u belangstet. 
-VlSSER-~IEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOU\V, die Beroemde 

Radlo-ingenieurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Eiektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsitelts
aannemers. Foon 9-8435 

SOUT 
SOUT vir dadelike aCiewering to 

goeie sakke. Bra•ndwagte, om 'n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vriendellke ondersteuning deur van my 
sout te bcstel. Spesiale A1 80/-; 
Sneeuwit No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheid gewaarborg. Ad res: 
J<omdte. :\lev. llfar tle Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe selsoen sout In slerk· sakke 
as volg:-

Spestale sneeuwit 80/- per ton. 
Sneeuwtt No. 1 70/- per too. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 ~0/- per ton. 

Sneeuwlt fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/6. 
Vry getaai soutwerke vir tevredenheld 
en dade like aflewering, probeer :
~f. Fourie, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbeldstoon, Bloemfontein. 

WATTELPALE EN SPARRE.-
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm 
bokant dikte 2/- atuk. 
Gewone pate 6 voet lank, 4 tot 6 
dulm bokant dikte 9d. stuk. 
Spanpaaltjles 4 voet lank, Hi tot 2'A. 
duim bokant dlkte £3 10/- per 1000 
met bas. 
Spestale slringstokke vir tabak 4'A. of 
5 voet lengtes £2 15/- per 1000, met 
ba•s. 
Gel ewer Charlestownstasle. Beste! van: 
r-.S. Buys, Amajuba, P.K. Charlestewn. 
Kontant met bestelllng. 31/8/TK 

IS U 'N REPUBLIKEIN ? 
DIE 0.8. • 

IS u· Dan 
VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

blad 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

ingesluit vind u die bedrag van ........................ . . ......... . 

vir die eerste ........................... maande. 

NA.AM.: 
(Naam en Adres in Blokletters) 

J»OSADRES: 

H ancltekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 
Voeg GUebl"'f Kom1MaN f>r pJatteJcJedN tle'b. 

Hoofkommandant 
j. A. Viljoen 
Heengegaan 

GenL H. A. J. du Toit, Fouries· 
'burg, berig: 

Op 8 Oktober is hoofkomdt. 
J. A. Viljoen heengegaan in die 
ouderdom van 52 jaar. Hy het 
vir ongeveer 18 maande swaar 
gely. Hy is op Fouriesburg ter 
aarde gestel. Hoofkomdt. Vil
joen was 'n aantal jarc in 'n 
besigheid hier plaaslik en later 
het hy hom op boerdery met 
Sllkses toegele. Hy bet groot 
respek afgedwing en was vir 
jonk en oud 'n voorbeeld. 

Hy was 'n netjiese en ak
tiewe offisier. Hy het nooit sy 
verpligtinge laat links le nie. 
In die jaar 1914 was hy as pen
kop met geweer saam met die 
Boere in die veld teen die Em
pire-regering. In 1938 was hy 
oortuig daarvan dat ons vryheid 
in sig is en was weer in aksie 
sonder geweer teen die Empire
regering. 

Hy was eers sersant in die 
mediese afdeling van die plaas
like O.B.-kommand<Y en in 1942. 
ln die hewige stryd is hy be· 
vorder tot Adjudant-Hk. van die 
generaalskap. 

Hy het deeglike werk gedoen, 
het sy medebroer gehelp en be
skerm en was baie beslis in sy 
optredc. Hy het ook in die 
publieke !ewe sy dee! gedoen 
en het gedien op verskillende 
besture en kommissies t.w. 
skoolkommissies, Reddingsdaad
bond, Stadsraad, Dingaansfees 
en Kerkraad, eers as diaken en 
later as ouderling waar hy ook 
in diens gesterf het. 

Vir die samelewing, ons Be
weging en vir hierdie Generaal
skap is sy heengaan 'n groot 
verlies. 

'n Paar dae voor hy gcsterf 
het, het hy sy dankbaarheid ge
uiter nl. dat hy deur die ge
nade getrou gebly het aan sy 
eed en dat hy nie verraad ge
speel het nie. Ons het vir hom 
blommetjies aangesteek toe hy 
dit nog self kon gehoor het, 
maar met hierdie skrywe wil 
ons net vir laas nog 'n kransie 
op sy graf le vir troos en ag
ting vir sy vroutjie en dogter
tjie wat nou eensaam voel en 
vir ons vir wie hy waaragtig
lik 'n opregte kameraad was. 

Mag die Opperwese vir sy 
dierbares krag en genade gee. 

Flukse Offisier 
Oorlede 

Kommandant J. C. Coetzee 
van Thabazimbi skryf dat die 
dood van hoofkomdt. Danie 
Terblanche, wat na 'n kort siek
bed van slegs 'n paar uur oor
lede is, 'n onherstelbare verlies 
vir die kommando's is. Komdt. 
Terblanche was een van die 

Wyle boofkomdt. Danie 
Terblanche. 

offisiere wat altyq bedrywig 
was en nooit sy pligte versuim 
het nie. Saam met sy eggenotc, 
wat kommandante is, was geen 
opoffering vir hulle ooit te groot 
nie. Aile offisicrsvergaderings 
is gereeld deur hulle by,gewoon. 

,Maar laat ons maar net se: 
Kommandant, ons sal jou voor
beeld met al ons kragte probeer 
navolg." 

UitskopbeJeid Bly 
Nog Teen 0.8.'5 

Gehandhaaf 
In die jongste uitgawe van Die Kruithoring, die stryd

blad van die Herenigde Nasionale Party of Volksparty, 
word die hele kwessie van lidmaatskap van die H.N.P. van 
Kaapland breedvoerig uiteengesit in die eerste van 'n reei{S 
artikels oor die nuwe konstitusie van Kaaplandse H.N.P. 

Voordat lidmaatskap van die H.N.P. verkry kan word, 
moet die aspirant-lid 'n proses deurgaan wat in drie sta
diums verdeel kan word. 

e Eerstens moet hy deur 'n 
persoon wat reeds lid is van dil:' 
H.N.P. voorgestel word as lid 
op 'n taksvergadcring van dio 
H.N.P. 

e Tweed ens moet hy · deur 
die Wyksraad van die H.N.P. 
goedgekeur word as lid van die 
H.N.P. 

e Derdens moct die aspi
rant-lid persoonlik sy naam
tekening plaas op die le:lelys 
van die H.N.P. 

In hierdie verband kondig 
Die Kruithoring dringend aan: 
,Voor ondertekening van die 
ledelys moet die persoon se aan
dag gevestig word op die vol
gende onderneming daarin ver
vat, naamlik: 

VERKLARING 

,Ek verklaar hiermee dat ek 
die uitgesproke beginsels van 
die He.renigde Nasionalc Party 
of Volksparty omhels en L>al 
handhaaf en verbind my uit 
vryc beweging en opregtelik 
om die verpligtinge aan die lid
maatskap van die Herenigde 
Nasionale Party of Volksparty 
van Kaapland verbonde volgens 
konstitusie getrou na te kom 
en my te onderwerp aan die ge
sa.g en tug van die Party. 

,Ek verklaar verder dat ek 
nie li<l is van enige ander poli
tieke party of van enige orga
n isasie met 'n politieke strek
king nie." 

NET EEN 

Afgesien van die verskillende 
politieke partye is daar in 
Suid-Afrika net een enkela or
ganisasie wat deur die leiers 
van die H.N.P. tot ,politieke" 
organisasie verklaar is, en dit 
is die Ossewabrandwag. Op S 
Oktober 1941 het dr. D. F. 
Malan verklaar dat die Ossewa
brandwag ,'n politieke organi
sasie (is) wat op die terrein 
van ons Party sy eie weg be
paal.'' Dr. Malan bet derbalwe 
,alle partylede dringend ver
soek om vir bierdie organisasie 
te bedank." 

NET AFRIKANERS 

Die leiers van die H.N.P. bet 
nog nooit die Party se Engels
sprekende Iede verbied om Iede 
van die Sons of Engeland of die 
Caledonian Society te wees. Nog 
minder het die Partyleiers hul 
Joodse Iede verbied om affiliasie 
te handbaaf met die Jewish 
Board of Deputies. 

Die Afrikaanssprekende lede 
van die H.N.P. mag aan die 
Broederbond behoort - wat nie 
deur die Partyleiers tot politieke 
organisasie verklaar is nie. 
Maar Afrikaners wat O.B.-Iede 
is mag nie lede van die H .N.P. 
wees nie, omdat dr. Malan reeds 
in 1941 die O.B. tot ,politieke" 
organisasie verklaar het. En 
opnuut op 23 November 1949 
herinner Die Kruitboring die 
H.N.P. se besture en amps
draers daaraan dat lede van 
die Ossewabrandwag wat 
lede is van 'n ,organisasie met 
'n politieke strekking" - nie 
Jede van die H.N.P. mag word 
nie. 

STIEFLEDE 

die opname van O.B.-lede in die 
H.N.P. is gelee in die onkonsti
tusionele praktyke wat deur 
sommige H.N.P.-takke beoefen 
word. Dit gcbeur nl. soms dat 
besture van H.N.P.-takke uit eie 
beweging en vir stemdoeleirides 
die name van O.B.-lede op hul 
ledelyste plaas en dan doodlui
ters aan sodanige O.B.-Iede ver
tel dat hulle nou weer aanvaar 
is as H.N.P.-lede. 

Die reaksie van O.B.-lede op 
hierdie onkonstitusionele han
delswyse van H.~.P.-besture is 
gewoonlik dat hulle O.B.-skap 
ewe min daardeur geraak word 
as wat dit geraak was enkele 
jare ,geleode toe hul name van 
dieselfde H.N.P.-lyste verwyder 
is. 

Die reaksie van die H.N.P.
lei<ling daarenteen is dat takke 
die neergelegde beleid van die 
Party moet volg en nie moet 
probeer om dr. Malan se uit
skop-bevel te omseil deur O.B.
Iede as stief-le<le by H.N.P.
takke nan te skakel nie. 

Advertensie In 
Die 0.8. Betaal 
1\lnr. C. D. Gerneke, Vry

burg, skryf: 
,Ek wil net byvoeg dat ek 

in u blad 'n tyd gelede 'n ad
vertensie geplaas het vir 'n 
molwaentjie. Dieselfde ad
vertensie bet ek ook in 'n 
landboublad geplaas. Van 
laasgenoemde het ek net een 
antwoord ontvang, terwyl ek 
van eersgenoemde 'n stuk of 
tien ontvang het. Mooi so! 
En baie dankie!" 

TE KOOP 
Velskoene! 

Almal met rtem genaal. IJrulo of 
wit b<>-leer met btou sole soos af
beeldlng . . . . . . . . . . . . 19/6. 
Bruin of wit bo-leer met motorband
sole sonder bakke . . . . . . 18/6. 
Pryse posvry. Konta.nt met bestelllog 

H. STEINMANN 
SENDING-WJNUEL 

Goedverwaeht, oor Moravia, K.P. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk etl 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J, A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-881SlS 

PAROW 

PLUIMVEE 
nte lleolte Fl.nna om o PLUIMVEI':, 
1':~ eo. ander PRODUKTE aaa 

te etno.r la: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
Die rede waarom Die Kruit- (W:clma.) llpk. 
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Betekenis Van Duitse 
Herrysenis 

Die herrysenis van Duits
Iand en die opname van die 
nuwe Wes-Duitse staat in die 
ry van Westerse volke is die 
onderwerp van 'n waarsku
wende artikel in die jongste 
aflewering van die Jewish 
Herald. Dit beteken, se die 
skrywer, ,dat nugterheid baie 
beslis die toon begin aange~ 
en dat die volke, nadat bulle 
gevare teen mekaar opgeweeg 
het, besluit bet dat 'n sterk 
Duitsland 'n kleiner gevaar is 
as 'n oppermagtige Rusland." 

en die vormende krag van Afri
kaans." 

woordigers en ander hoogge
plaasdes op ·gelyke voet kan om
gaan, sou 'n mens nog iets daar
voor te se gehad het. Maar 
dit gebeur nie. Die manne wat 
aangestel word, is so onbekend 
as wat hulle onervare is." 

,Dit 1s die betekenis van die 
besluit en niemand maak daar
van 'n geheim nie. Dis bckend 
aan die hele Europa en aan 
Amerika. Trouens handelinge 
op hierdie veronderstelling het 
vir ctlike maande die politieke 
beslissing voorafgegaan. Be
perkinge is reeds verwyder; die 
pcrs en propaganda is vryge
maak; die Duitse polisie is be
wapen en · is op byna mili
tere lees geskoei; en ein
delik is daar 'n parlement 
gestig wat reeds a! namens 
Duitsland politieke onderhande
linge in Straasburg en Parys 
gevoer het." 

TWEE OU UITERSTES 

Die skrywer meen dat die ver
naamste gevolg van die her
rysenis van Duitsland die nuwe 
opkoms van die twee ou uiter
stes sal wees. ,Die kommunis
tit-se partye in die westerse 
Iande, wat tot nog toel te staan 
gekoni het teen 'n tanende 
liberalisme, wat nie bereid was 
om sy oortuigings tot .die uiter
ste toe te verdedig nie, sal ter
stond te staan lcom voor 'n nuwe 
Duitsland wat in die voorhoede 
veg vir Europese demokrasie.'' 

.,Byna onmiddellik sal die 
Europese state in die Weste 
die probleem om twee rigtings 
te ko-ordineer, moet oplos nl. 
gebruikmaking van Duitsland as 
een van die hoofvennote in die 
Wes-Europese verdediging; en 
behoud van hulle eie demokra
tiese stelsels teen die binne
Iandse aanslae van Regse en 
Linkse uiterstes." 

JOODS'E VREES 

Ten slotte meen die skrywer 
dat die .,Regse uiterstes" in die 
verskillende Europese Iande nie 
onmiddellik met die .,bedekte 
Nazisme" (dit is met Duitsland) 
sal skakel nie. Maar bulle sal 
ftie altyd hul afsydigheid hand
haaf nie. ,Die de Gaullisme 
van Frankryk en sy verwante 
in ander Iande sal baie gou hul 
afsydigheid prysgee wanneer dit 
duidelik word dat hulle 'n status 
kry en 'n rol gaan speel in die 
nuwe Europa; m.a.w. dat hulle 
opgeneem gaan word in die in
sluitende koalisie-regering wat 
aanstaande jaar hul verskyning 
in Europa gaan maak.'' 

,En wanneer dit gebeur, sal 
dit die eerste knypie wees wat 
die Europese Jo.dedom aan sy 
liggaam gaan voel." 

Aanval Weerle 
Op Afrikaans 

Voorts skryf hy: 

HOLLANDSE VOORBEELD 

,As ek moet oordeel volgens 
die verslag van 'n sokker-wed
stryd in 'n Hollandse koerant 
wat voor my Ie het Nederlands 
oenskynlik geen beswaar daar
teen om uit ander tale oor te 
neem wat dit nodig het nie: 

Buite/and 
Swak lngelig 

,Die wereldmening· oor Suid
Afrika soos in die wereldpers 
weerspieel, is grotendeels <;>n
gunstig", skryf Die Burger in 
'n hoofartikd op 1 Desember. 
Dat hierdie mening in belang
rike mate oningelig en in som
mige gevalle kwaadwillig daar
by is, verander aan die feit van 
die bestaan daarvan niks. Ons 
moet daarmee rekening hou in 
die besef dat so 'n vyandige 
wereldmening vir Suid-Afrika in 
'n hele reeks van rigtings prak
tiese nadele kan meebring, en 
dit in sommige rigtings wei 
reeds doen. 

, ,Klootwyk ontving van zyn 
halfback Watersloot, centre-de 
naar zyn left inner Dykwal, en 
die shot een goal tegen de up
right en in de net vlak tegen 
de goalie voorby.' 

,Afrikaans verbied so 'n 
mengelmoes van tale. Dieselfde 
~in sal in Afrikaans lui: 

, ,Klootwyk ontvang van sy 
skakel Watersloot, gee binnetoe 
!ian na sy linker-binnespelet 
Dykwal, en die skiet 'n doe! teen 
:lie regoppaal en binne in die 
net langs die doelwagter verby.' 
Daar is geen anglisismes in 
hierdie sin nie.'' 

Bu ite/andse 
Voorligting 

In 'n hoofartikel op 29 Novem
ber oor ,die regering se inlig
tingsbeamptes" skryf Die 
3uiderstem na aanleiding van 
,die geweldige aanslae wat ons 
vyande in die buiteland by her
haling teen die Unie geloods 
het" dat ,Suid-Afrika genoeg vir 
>y afhanklike volke doen in be
skawings- en ophcffingswerk om 
daardie aanvallo met feite te 
1ntmoet en af te slaan." 

Die blad vervolg: 
,Maar as dit wil gebeur, dan 

moet daar anders te werk ge
gaan word as wat die regering 
en sy Staatsinligtingskantoor op 
die oomlik doen. Dr. Donges is 
die Minister wat beheer het oor 
die Staatsinligtingskantoor. Hy 
is 'n geleerde man en hy het 
ook reeds in die buiteland ge
reis. Hy moet daarby bewus 
wees van die onkunde en voor
oordele wat in die buiteland teen 
d;e Unie bestaan en as hy nou 
verstandig wil wees en Suid
Afrika wil dien, dan sou hy toe
gesien het dat van die beste 
joernaliste, reklame-beamptes, 
0ublisiteitsdeskundiges en pers
verteenwoordiges na oorsese 
Iande gestuur word om die Unie 
;e saak daar te gaan stel. 

PARTYDIG 

Ongelukkig is dit nie wat hy 
doen nie. Begin vanjaar is 
jaar deur hon1 aansoeke gevra 
vir die aanstelling van inlig
tingsbeamptes vir die Unie oor
see. Na destyds verklaar is, 
· s ongeveer 500 aansoeke ont
vang en onder hulle was, na 
::>ns verneem, van die beste 
1werantmanne in die Unie. As 
dr. Donges toe die ware belange 
van Suid-Afrika bokant klein
like party-belange gestel het, as 
hy 'n ruimer blik gehad het en 
as hy die Unie wou voorberei 
om die aanvalle op hom met 
krag te ontmoet, sou hy die 
bestes onder daardie applikante 
uitgesoek en aangestel het. 

Teen kwaadwilligheid !tan 
ons weinig uitrig. Maar waar 
'n ongunstige mening omtrent 
Suid-Afrika 'n blote uitvloeisel 
van gebrek aan betroubare in
ligting is, kan en moet ons 
heelparty doen." 

MOET KOM KYK 

,Is dit nie tyd vir 'n uitnodi
ging aan verteenwoordigers van 
die oorsese pers om met hul 
eie oe te kom kyk wat in Suid
Afrika aangaan nie? Laat hulle 
as ons gaste kom en laat ons 
hulle wys wat ons het om te 
wys, en alles wat hulle self 
graag wil sien. Dit sou' te vee! 
wees om te verwag dat elkeen 
wat op hierdie manier na Suid
Afrika kom, 'n bevoegde en on
bevooroordeelde waarnemer sal 
wees. Maar ons het genoeg ver
troue in die pers van die Wes
terse wereld (en dit is aan bier
die Iande wat ons in die aller
eerste plaas dink) om te weet 
dat genoeg lede van so 'n ge
selskap in staat en bereid sal 
wees om objektiewe ontledings 
van die Suid-Afrikaanse posisie 
te publiseer in die pers wat 
hulle verteenwoordig, om die 
onderneming vir Suid-Afrika in 
alle opsigte die moeite en koste 
werd te maak." 

.,Ons voel dat so '11 gedagte 
genoeg moontlikhede inhou om 
ernstige oorweging te regver
dig." 

Biskop Dink 
Revolusioner 
Oor Welsyn 

Die biskop van Birmingham, 
dr. E. W. Barnes, het verlede 
week gese dat die tyd vinnig 
aanbreek dat Brittanje sy min
der geskikte burgers sal moet 
steriliseer sodat hulle nie kan 
voortplant nie. Soiets is on~ 

vermydelik in 'n .,welsynstaat", 
het die biskop gese. 

Maar wat doen hy? 'n Hele 
aantal inligtingsbeamptes wat 
hy uitgesoek het, is reeds oor
see en so pas is aangekondig 
dat nog 'n drietal aangestel is. 
Met twee uitsonderings is alma! 
wat aangestel is, afkomstig uit 
die redaksie-kantore van die 
H.N.P.-koerante. As hulle nog 
uit die boonste rakke van daar-

Hy het beperking van die 
Britse volk in die algemeen be
pleit deur stopsetting van immi
grasie en die kweking van 
kleiner gesinne. In daardie 
proses moet net diegene van 
goeie kwaliteit toegelaat word 
om voort te plant. 

Boerejeug 

BYNA 200 MYL 
PER FIETS 

Oor die naweek van 12 en 13 
November het 'n paar van die 
Skiereilandse Boerejeu~-seuns 'n 
kort fietstoer onderneem. Hulle 
het Bellville die Saterdagoggend 
vroeg met swaar gelaaide fietse 
verlaat. Na twee uur se lekker 
trap was hulle op Wellington. 
Die idee van die toer was om 
soveel moontlik van die kinders 
wat volgende maand na die 
Monumentfees gaan, te gaan be
sock het. Die gevolg was dat 
hulle op Wellington 'n besige 
tydjie gehad het. 

Elfuur die more is die vol-

VERJAARDAG
KETTING 

Die volgende maats verjaar 
gedurende die volgende week. 
Ons plaas ook die name 'van 
lesers wat verlede week oorge
staan het. Ons wens alma! van 
harte geluk. 

DESEUBER 

3 Johan van Heerden, Rustenburg, 
Tv I. 

Petronella van Heerden, P.k. Bos
hoek. 

Mieta Kruger, Brixton, Johannes-
burg. . 

Adriaan Bezuldenhout, Kroonstad. 

4 Elizabeth de Bruyn, Aliwal Noord. 
Adrlaan Bezuldenhout, Pretorl&. 

6 Ella Wolfaardt, Paarl. 
Joban Lamprecht, Oudtshoorn. 
Martus Illtge, Oudtsboorn. 

9 Marla Kruger, Rustenburg. 
Susanna le Roux, Frankfort. 

gende skof aanvaar-oor Bains- 10 Martha Era,smus, oor Rustenburg. 
kloof. Dit het meer as 'n uur Andries Visser, N. Paart. 

se sweet en swoeg gekos en 11 Hester coertze, Vryburg. 
die kafec bo op die berg was Cocnle Swanepoel, Paarl. 

'n welkom stilhou plek. Daar- 12 Katrina Cilliers, Luckhoft. 
vandaan is hulle met ,vliei:indc ~lagrieta van Zyl, outjo, s.w.A. 
vaandcls" die berg af op pad Jan Botes, Jnr.' Loxton. 

Rawson ville-toe. Half-vier die I 13 

middag was hulle op Oom le 
Roux se plaas. 

Jannie Dykman, Paarl. 
Thys va•:> der Merwe, Malmesbury. 
Maria Hanekom, Paarl. 
Adriana Cell!ers, Beautort-Wes. 
Sarie Calitz, Oudtshoorn. 
},fathews Nel, Oudtsboorn. Ook daar kon hulle nie lank 

vertoef nie en het kort daarna 14 Jacobus Wlum, Stellenbosch. 
Jannte de Vllllers, N. Paarl. 
Elsa Wollaa'!'dt, Paarl. 
Frlkkle Dreyer, Frankfort. 

du Toitskloof gepak. Alles het 
goed gegaan tot by die tonne!; 
maar daarna .... Anderkant .. 
af was dit maklikcr en agtuur It" Hester Robertse, Oor Rustenburg. 

die aand was hulle in die Paarl. 16 Jan A. Wageoe_r, Oudtsboorn. 

Na 'n aangename nagrus is die 
reis die volgende dag hervat-
huis-toe. I __. Adverteerders hou 

Kenmcrkend van die besoek 
was die geesdrif van die persone 
wat volgende week saam met 
die Boerejeug na Pretoria reis. 
Alma! wil net daaroor gescls 
en vertel dat die tyd glad te 
stadig omgaan. 
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Of 'n Spoorwegman nou ook 
al Hoofbestuurder, Kruier, Kok 

of Lokomotiefdrywer is, is hy steeds in die 
eerste plek 'n spoorwegman, bewus daarvan 
dat hy dee! van 'n geweldige, ingewikkelde, 
en tog menslike organisasie uitmaak. Dit 
is hierdie een, eenvoudige gedagte wat vir 
u, die gebruiker van die Spoorwee, so veel 
beteken. Dit is die aansporing tot daardie 
ekstra beleefdheid, daardie ekstra diens wat 
u kry van spoorwegmanne wat trots op hul 
werk is, en van 'n organisasie wat trots op 
sy spoorwegmanne is. 

,Enigi-emand wat kleinerend 
praat van Afrikaans is een
voudig swak ingelig'', skryf die 
,Man on the Spot" in sy daag
likse rubriek in die Cape Times 
na aanleiding van die artikel 
wat min. F. C. Erasmus onthul 
het. ,'n '\.Voord soos ,stoot
skraper' dra geen spoor van 'n 
,onopgevoede dialek' nie"; en 
,ontruimeling' is die kulturele 
meerdere van ,evacule' ", skryf 
hy. Hy meen dat mens ,tot in 
die oneindige voorbeelde kan 
aanhaal van die vaste grondslae 

die blaaie gehaal is, as bulle I e 
byvoorbeeld ervare en bekwame 
redakteurs was of manne wat 
reeds be~ys het dat hulle met 
oorsese d1plomate, persverteen-

H ulle wat in ons blad 
adverteer, het die 
eerste aanspraak op 
ons geld! 

SUI D-AFR I KAANSE SPOO RWEE 
DIENS LANGS DIE HELE LYN 

I 
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Nie-Bianke 
Binne 

lmperialisme 
v.v.o. 

Die besluite wat die Algemene Vergadering van die Verenigde Volke 
verlede Vrydag geneem het insake nie-selfbesturende kolonies, word deur 
die Britse Ryk en ander kolon.iale moondhede as 'n ernsti«e uitdagin~ }le
skou. Die Vergadering het nl . besluit dat sy Komitee wat ve~·elae nasien oor 
nie-selfbesturende kolonies nog vir drie jaar sal fwtgeer en dat die Komitee 
die r eg het om. vryelik die besturende moondhede te kritiseer. Roger Gar
reau (Fraukryk) het gese dat die Vergaderiug non pogings aauwend om 
, lnteruasiouale Beheer en Toesig" oor uie-selfbesturende kolonies in te 
stel. 

Ult Londen word berig dat dit 
moontlik is dat die Britse Ryk 
die voortou sal neem in die 
skepping van 'n ,verenigde 
front" van koloniale moond· 
hede in die V.V.O. wat gesa· 
mentlik inmenging in hul huis· 
houdelike sake sal bootry. So· 
dra mnr. Hector McNeil, Minis
ter van Binnclandse Sake in 
Engcland terugkcer en verslag 
gcdoen het aan die kabinet sal 
die regering bcsluit oor die wyse 
van optrede en sal Frankryk, 
Holland en Bclgit' genader word 
met die oog op die skepping van 
'n Verenigde Front. 

OPENLIKE ERKENNING 

I ndien die Verenigde Front 
tot stand kom sal dit die eerste 
openlike erkenning wces van die 
kant van die Westersc moond· 
bede dat die tyd aangebreek 
bet om die nie-blanke imperia
lisme wat in die V.V.O. sy kop 

uitstcek to beveg. AI meer en 
meer versink die V.V.O. bloot 
tot 'n , platform" vir die ver
teenwoordigers van nie-blanke 
volke om hant teen blankes aan 
te blaas en om verset ·teen 
blanke moondbede te propageer. 

Die Michael Scott-episode is 
'n uitstekende illustrasie bier
van. 

HAATKLAG 

Nadat bierdie predikant van 
Sofiatown sy ,haatklag" teen 
blank Suid-Afrika gele het voor 
die Voogdykomitee van die 
V.V.O. het die nie-blanke S. 
Alexis van Haiti, wat byna tot 
trane bcwoe was, daarop voort
geborduur en gese: ,Ons bet die 
verskriklikste veroordcling aan
gehoor van 'n volk wat bomself 
beskaaf noem"; en tcwens ge
vra: ,.Gaan ons nio daadwerk
lik optree om te voorkom dat 
met blerdie misdade voortge· 

Was Demokraties 
Solank Kampe Net 
Nazi's Bevat Het 

Die Westerse demokrasiee het hul volke opgesweep om 
teen Duitsland te veg ten einde een van die groot demo
kratiese beginsels van persoonlike vryheid in daardie land 
te , herstel". In Hitler se Duitsland, so het dit gelui, word 
mense wat ander menings as die van die regering da.arop 
nahou, in konsentras iekampe gestop. Dit was as so 'n ver
kragting van die demokrasie beskou dat demokrate 'n ses
jarige wereldoorlog moes aanknoop om daardie ondemokra
tiese manier van doen te gaan beeindig. 

HELFTE DOOD 

gaan word nie?" Nadat die 
Suid-Afrikaanse afvaardiging 
hom aan die komitee onttrek 
het, het hierdie verteenwoordi
ger van Haiti - die land van 
opeenvolgende rewolusiCI'3 - die 
mond vol gehad van ,.Suid
Afrika se gebrek aan 'n demo
kratiese gees". 

IMPERIALISl\fE 

Die cis van die Voogdykomi
tee dat Suid-Wes onder die 
voogdy van die V.V.O. geplaas 
word verraai die opkomende nie
blanke imperialisme in die 
V.V.O. Die volgende uitlatings 
is betekenisvol: ,Die V.V.O. wil 
'n nuwe orde he," en ,Die wiel 
van die Verenigde Volke rol 
voort." ,Diegene wat in die 
pad daarvan staan sal vermor
sel word." 

Geen wonder dat die Britse 
onder-ministor van Buitelandse 
Sake in die Laerhuis die Scott
episode as 'n gevaarlike presc
dent bestempel het nie. In ons 
land verdien en geniet die Eer
ste l\linister, dr. D. F. l\lalan, se 
verklaring dat by Suid-Wes nie 
,vir die wolwe sal gooi nie" on
getwyfeld die steun van alle 
Suid-Afrikaners. 

(Vervolg van kolom 5) 

Empire saam tc werk. Dit i!. 
tog immers 'n soveel makliker 
,vrybeidsideaal" as die om die 
Britse konneksie te verbreek, 
waarna dr. Malan in 1941 vcrwys 
bet toe by die volk tocgeroep 
het. 

,Verb!'E'('k die Britse kon· 
neksie, bring die Afrikaners 
byeen, stig 'n republick. . . " 
(In die Kaapstadse stadsaal, 
5 Maart 1941, volgens Die 
Burger.) 

V ryheidsideaal 
Nou Samewerking 

Met Empire 
Otl 'n funksie van die H.N.P. se Jeugbond het dr. D. F. 

Malan verwys n a Suid-Afrika se ,nyheid ". Nadat h y 

beklemtoon het dat ons die reg het om buite 'n oorlog te 

bly en om vir niemand te vra as ons 'n republiek wil word 
nie, het hy die volgende vrye vertolking gegee van wat op 

die onlangse premier:skonferen'tie van Statebondslande pla.as
gevind het: 

,Op die prcmicrskonferensic 
wat ek in Londen bygewoon 
hct, is die standpunt ingenccm 
dat cnige lid van die State
bond 'n republick kan word 
en dan nog op vricndskaplike 
voet sal verkcer en vry sal 
wccs om met die Statebonds· 
Iande saam te wcrk." 
\Vat republikE-ine natuurlik na 

strE-we is nie om ,;~·ry te wees" 
om met die Statebondslande 
,saum te werk nie", dog om 
vry te wees om NIE met built' 
.,na01 te werk nie wanneer dit 
in Su'd-Afrika "e belang i.,. 
Die reg om met ander Iande 
saam te wcrk is gcen eienskap 
van vryhcid nlc elke kolonie 
hel daardic ,reg" soos die bale 
koloniale graftc op Britse slag
vclde getuig. l\laar dit is wei 
'n E-ienskap van vrybeid om nie 
~oaam te werk nie wannt>er dit 
'n land pas. 

BINNE Ei\IPIRE 

Wat dr. Malan aan sy jcugdige 
volgelingc weergegee bet om
trent die gcbeure op die Lon
dense konfcrensie strook nie 
hecltemal met die feitc nic, 
vandaar blykbanr die poging om 
'n ander bctclcenis aan die woord 
vryheid tc gE-e. 

\\'at indt'rdaad daar besluit 
is, is dat 1:\"DI£ 'n republi
keinse regerings\'Orm kan 
aanneem SOl'I"DER o:u 
DIE BRITSE KONNEKSIE 
TE VERRREEK. Die Britse 
koning word deur Indil:i nog 
erkE-n u<s .,die hoof van die 
Statebond." 
Maar wat meer is, Suid-Afrika 

-in tcenstclling met Indiii-het 
nic bicrdie weg van skynrepu
blikanisme gevolg nic. Dr. 
:Ualnn hE-t <oaam met die res van 
dit' Empirt'-lande 'n verklaring 

on<lerteken ten efft'kte dat ,die 
grondslag van bul lidmaatsknp 
ni(• vcrander word nie". En aan 
bierdie verklaring hct dr. Malan 
in die parlcmcnt (volgens Han
sard No. 15) toegevoeg: 

El\IPIRE-BA...~DE VERSTERK 

, \Vat bier ge>docn is, Is nie 
gedoen tot verbreking van die 
1-\tatebond nie. \\'at gedoen Is, 
is gedoen tot opbouing ,·an die 
Statebond, tot beboud ,·an die 
Statebond in sy eenbeid en In 
"'Y mag, en die indruk wat die 
wereld sou gckry het is nou 
verwydcr, naamlik dat die 
Statebond besig is om te vcr
brokkel. Die eenbeid van die 
Statebond, en daarmee sy krag 
en mag in die wereld, is be
bou gE-word, en ek wll s6, is 
versterk gE-word. . • • Op ecn 
punt voel ons· nou eens en 
staan ons bymekaar, en dit is 
dat ons grnag by die Stntebond 
onder enige omstandigbede wil 
bly, om redes wat ck gcnoem 
bet." 
In bostaande uitecnsetting van 

dr. Malan is geen sprake van 
blotc ,,op vriendskaplikc voet 
verkecr" of ,vrybeid"' om saam 
te wcrk nie. Die Empir.e-bande 
is se>dert die Lomlense konfe
rensit'-in die woorde van dr. 
l\lalan self-,versterk." 

!\lAKLIKE IDEAAL 

Maar ons neem nan dat die 
Jeugbonders in elk geval rus
tiger sal slaap nou dat bulle ver
neem bet dat Suid-Afrika sonder 
inspanning en met beboud van 
aile vricndskapsbandc die ,vry
hcid" kan verkry om met die 

<Vervolg in kolom 3) 

1\laar wat gebeur toe? Die 
konsentrasiekampe van Buchen
wald en elders is eenvoudig 
gehandbaaf. In plans van Jode 
ill daar toe Nazi's ingestop, en 
nou was alle11 in orde. Die 
demok:rasie !ewe, want daardie 
Nazi's word in die kampe aan
gehou om ,beropgevoed" te 
word. 

,Dit is waar dat ·drie kampe 
-die te Sacbsenbausen, Buchen
wald en Bautzen, wat berug was 
onder die Nazi-bewind-nog in 
gebruik is. . • • • Volgens on- · 
langse berigte was daar alte
same 86,000 mense in daardie 
kampe. Diss ipline is streng, 
met eensame opsluiting as die 
straf vir selfs die geringste 
oortredlngs van die kampregu
lasies. Inwoners word m et ver
goeding in die vorm van siga
rette aangemoedig om bul 
kampgenote te verklik. 

MOEILII{E VR.AE VIR BRITTE 
OM TE BEANTWOORD 

Byna vyf jaar lank bet bier
die .,heropvoedings" sy gang 
gegaan sondcr dat 'n demokra
tiese haan ooit daarna gekraai 
bet. Maar 'n paar weke gelede 
bet die Londense Times ontdek 
dat daar nie net Nazi's in bier
die kampe nangebou word nie, 
maar ook ander anti-kommunis
te, en nou begin die blad be
lang te stel in die gruwele van 
die kampe. 

EERS ,GEV AN GENE
KAMPE" 

, Weens oorbevolking van die 
butte ill tering algemeen in 
Sacbsenbausen en volgens een 
skatting ly 80 persent van die 
inwoners aan die siekte. Dnar 
word geskat dat ongeveer 
50,000 mense sedert 19tiS deur 
Sach!!enbausen gegaan het. Van 
bulle bet 26,000 in die kamp 
gesterl en 9,000 ill na Rusland 
gestuur.'' 

,'n Toetsvraestel vir 1• 
moraliste" is onlaugs op
gestel deur die Britse 
blad Union mel die be
lofte dat enigiemand 
wat dit maklik viud om 
die vrae te heantwoord 
in die guns van die Ge
allieerdes en Jode, by • 
die redakteur aansoek 
kau doen om 'n vergulde 
stralekraus wal hy aile 
openhare geleeuthede 
gedra kau word. Die • 
vrae lui: 

\\'ot is die vu.,kil tussen die 
bombardering van Rotter
dam en Warskou deur die 
Duitsers ten einde die laast(l 
weerstnnd van die Hollan- • 
der'l en Pole binne 'n paar 
dne te breE-k en die atoom
bombardering van Rirosjimn 
en Nagasaki tE-n einde die 
weerstand van die Japanners 
t~ breek? 
\\'at is di(' vcrskil tu.ssen die 
oorgawe van maarskalk J'('-
tain aan die Duit<sers in e 
Junie 19t0 en d it" van maar
skalk Badoglio aan diE- GE--
allieerdes in Junie 1948? 
\Vaarom vcrkwyn Petuin in 
'n eilamltronk weens sy op
trede, tE-n\!1 Badoglio nog op 
vrye ,·oet verkeer? 

van die afgryslike misdade 
teen die mt'nsbeid van die 
regering waarvan by die hoof 
was? 

Hy verklaar dat bierdie 
kampe oorspronklik deur die 
Russe oorgeneem was van die 
Nazi's as ,gcvangenekampe" 

'N NAAl\l • Wat is die verskil tussen die 
bombardering van Oran deur 
die .Britse vloot in Junie 1910 
sonder 'n oorlogsverklaring 
nan die Vichy-regering van 
Frankryk en die bombarde· 
ring van P earl Harbour deur 
die Japannese lugmag in 
Desember 1941 sonder 'n oor-

• \\'at was die verskil tu<..,en 

\Vat is die vE-rskil tussen die 
massa-slngting van die T!ljeg
giese inwonl'rs van die dorp 
Lidiee omdnt bulle die moor
denaars ,·an Heydericb wt>g
gesteek bt't en die mn<.sa
slagting van die Arabiese in
woners van die dorpie Deir 
Yas<sim naby JerusalE-m? 
\\'at is die verskil tussen tlie 
bonderddui<sende Jode wat 
uit Duitslnnd ge,·Iug bE-t na 
die bE-windsaanvaarding van 
Hitler en dieselfd(' nantal 
Arabicre wat uit Pnlestin1' 
gevlug het se<lert die tot 
standkoming van diE' staat 
Isra(') in daardie gebied? 
\\"aarom is 'n groot intema
sionale organisasie ge"itig om 
bulp te verleen ann die 
,)oodse vlugtelinge uit Duits
land, tE-rwyl niks of weinig 
van die Arabie<sE' \lugtelinge 
medE-IyE- of bulp in belang 
uit Palestina verleen word 
nie? 

met die oog op die .,polltieke Die Times verklaar dat die 
beropvoeding" van Nazi's, maar eerstc minister van Oos-Duits
dat daar In die jongste tyd ook land, Grotewobl, hierdie kampe 
nie-Nazi's been gestuur is wat vergoelik bet dcur dit te be· 
die kommunistiese bewind in skryf as ,veillgbcldskampc". 
Oos-Duitsland teenstaan, en dan ,.Die veiligbeidskampe is inder
onthul die blad die volgende daad konsentrasiekampe onder 
skokkende toestande wat reeds 'n nnder naam," merk die blad 
sedert 1945 in daardie kampe op sonder om agter te kom dat • 
bestaan bet, maar waaroor hy by self bierdle konsentrasie-
en sy demokratiese kollegas kampe solank bulle vol Nazi's 
nog steeds geswyg bet omdat was, vergoelik bet met die be· 
dit Nazi's w-as wat daarin ,op-~ naminc ,gevangenekampe vir 
gevoed" moes word: politleke beropvoeding!'" 

logsverklaring nan Amerika? 
\Vaarom is Tojo opgehang 
omdat by die bombardering 
van Pearl Harbour beveel 
het, terwyl dit vir Brlttanje 
as betaamlik gehou Is om 
Oran te bombardeer? I 

die Frans€' cis om uitlewE-rinJ:' • 
,·an Laval, 'n voormalige 
eerstE- mini.,ter van Frnnk
ryk, deur Spanje waarh('f'n 
by ~tl'vlug bet, en die ei" ,·an 
die Spaan.,l' regering om die 
uitlewt>ring van Xegrin, 'n 
voormnlige eerste minister 
van Spnnjl', deur Frankryk 
waarh('E'n by gevlug hl't na 
die Spanm.e burgeroorlog? 

e \\'aarom bet Franco Laval 
uitgeiE-wcr, tern")·! Xegrin 
nog steeds die reg van 'n 
vlugteling geniet ten fipyte 

t ,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleala·Drul<ltery Btperk, Stellto· 
boeeh, vtr die eteoaan~ eo uttgewen1: 
VOORSLAG (Edms.) Btperk. Groote 
Kerkgebou 703. P011bua 1411, 
Kerlr.plelo. Kaapeta4. 
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