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DIE WARE HULDE 
Saam met die res van die volk herdenk ook die Ossewa

brandwag hierdie week die gebeurtenis van die Groot Trek. 
Saam met die res van die volk sal O.B.-lede ook by Monu
mentkoppie hulde bring aan 'n voorgeslag wie se name met 
trots op enige plek van die aardbodem genoem kan word. 
1\faar of die res van die volk in hierdie dae ook saam met die 
Ossewabrandwag die noodsaaklikheid bepelns om ons hulde 
nie in koue marme.: aileen te verewig nie - al staan dit ook 
vir duisend jaar - maar ook en bowe-al in die herstel van 
dinge waarvoor daardie mense soveel opgeoffer bet en waar· 
deur juis bulle tot daardie grootheid gekom b et - of die res 
van die volk ook saam met die Ossewabrandwag hierdie 
noodsaaklikheid besef, is ongelukkig 'n saak waaroor ons 
geen stellige mening kan uitspreek nie. Ons kan dit maar 
slegs hoop. 

Sover dit die Ossewabrandwag egter betref, wil ons in 
hierdie dae nadink oor die betekenis wat die dade van die 
Voortrekkers ook vir ons as hul nageslag vandag nog bet, 
en daardie betekenis duik al dadelik vanself uit die verlede 
op as ons die redes lees wat die Lydenburgse volksraad in 
1860 genoem bet vir hul verlating van die Kaapkolonie: 

,Ons bet getrek om netsoos ons voorgeslagte, en 
aile Europese volke voor ons gedoen bet, 'n eie land, en 
'n eie regeringsvorm te bekom en op te rig, en om ons 
daardeur vry te hou van aile. wette en gewoontes van 
ander volke, wat met ons gewete en nasionale gevoel 
s trydig en in ons oo onbeboorlik is." 

WENK VIR NAGESLAG 

In hierdie paar eenvoudige sinne is aan die nageslag op 
ondubbelsinnige wyse die wenk gegee vir waaragtige hulde, 
naamlik, ,om net 'soos ons voorgeslagte voor ons gedoen bet, 
'n eie land EN 'N EIE REGERINGSVORM te bekom" 
waarin die volksgees vry kan wees om in sy eie klimaat te 
ontwikkel sonder vreemde invloede. · En hierdie voorgeslag 
aan wie ons tans hulde verskuldig voel, bet lank genoeg 
uiting aan daardie drang kon gee om ons voor geen onseker
heid te laat omtrent wat presies bulle as hul eie beskou bet 
nie. In die veertig jaar van ontwikkeling ten spyte van 
voortdurende Britse inmenging en belemmering het die Voor
trekkers 'n eie staatstelsel geskep wat in eertydse woorde 
van die huidige Eerste Minister - wat oormore' die geleent
heid bet om oor hierdie saak icts meer te se - , hemelsbreed 
verskil bet van die Britse parlementere stelsel." 

Maar die dinge wat bulle geskep en ontwikkel bet, is in 
1902 deur veroweringsgeweld platgeslaan en oor die bele 
linie van die volkslewe vervang deur vreemde stelsels waar
binne die Afrikaner reeds vanaf sy eerste kennismaking met 
die skoolbanke hom moes aanpas, en wat selfs strydig was 
met heilige doopbeloftes van die ouers. Dat hieruit nie 'n 
totaal verdraaide geslag gepers is nie, moet, naas die God
delike bewaring, hoofsaaklik toegeskrywe word aan die ver
set wat die knellinge van vreemde stelsels by minstens 'n 
deel van die Afrikanerdom opgewek het. 

BRITSE WORTEL HET GEBLY 

In latere jaJe, nadat die fondamente wat deur die Voor
trekkers gele is, deeglik vernietig was, het die veroweraar 
ooreenkomstig sy nuwe imperialistiese resep grootmoedig
heid geveins deur die skenking van ,selfbestuur", en later 
,soewereiDe status." Dat Suid-Afrika op papier sekere 
regte ontvaDg bet wat hom teoreties 4n staat stel om 'n eie 
koers te volg, wil ODS in billikheid teenoor diegene wat dit 
verkry bet, geredelik erken; maar die wortel van Britse 
stelsels in ons , vrye land" is nie ' 'erander ole, en al sou ons 
hoeveel vryheidslanterns aan die takke van ons soewereine 
boom hang, die vrugte wat jaar na jaar aan die boom ryp 
word is Britse vrugte. Daarom dat ons ten spyte van ,self
bestuur en voile seggenskap" reeds in twee Britse oorloo 
betrokke was - om maar net twee van die grootste vrugte 
te noem. 

Dit is dan ook opvallend dat sowel die Engelse pers as 
dr. 1\lalan in nrband met lndie se , republikdnse" status 
beklemtoon bet dat die behoud van die parlementere stelsel 
deur lndie verseker dat by nog deel van die Britse Statehood 
bly. 

BLOTE BEDROG 

Daar kan dus geeD sprake van waaragtige vryheid wees 
solank 'n volk opgesaal sit met die stelsels wat deur vreem
des op hom afgedwing is nie. Dit is wat die Voortrekkers 
ook besef bet toe bulle getrek bet ten einde hulself ,vry te 
hou van aile wette en gewoontes van aDder volke." E n solank 
die E ngelse, bier of elders, ons belet om ODS eie stelsels met 
eie benaminge ens. in te voer, is dit maar net 'n onder
streping van die bolbeid van Londense formules \'an soewe
reine statusse - en nou ook van republieke vervaardig in 
Londen. 'n &publiek met die Britse partystelsel is vir ons 
net so min 'n vrye republiek as wat 'n aap in 'n uniform 'n 
soldaat is. Dit gaan nie oor uitwendige behangsels en beoa
minge nie, maar oor die wese van die saak. Die Afrikaner 
is nie bereid om 'n Britse potplant te wees of te bly ole. 
Ons wil met ons wortels diep in eie bodem dring en vrye 

(Vervolg in volgende kolom) 

Die Ystergordyn Skeur Oop 
Massavlug Uit Die Sowjet-Sone 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

Sowjet-Rusland het ' n baie hoe prys hetaal vir die b~setting van die 
Ooster~:~e deel van Duitsland, en daardeur miskien sy sterkste wapen prys
gegee: naamlik die swye, die geheim. Hit"rdie ondeurdringbare muur is 
sed ert die besetting van Oos-Duitsland verhreek. Die ystergordyn en die 
lang ry polisiewagte kan dit nie herstt"l nie. Daagliks geluk dit honderde 
mense om aan die ystergol'dyn verby tt" ~:~luip en die buitewereld te vertel 
hoe dit in werklikheid daar uitsien, in dit" Sowjet-paradye. Verlede jaar 
was dit 'n half miljoen mense wal ~t"vlug het, en sedert die oprigting 
van die Sowjetregering in Oos-Duitsland het die getalle geweldig gestyg. 
Sooe diewe in die nag sluip die vlu~telinge van bulle huise en hesittings 
weg, kruip hande-vier-vo~te snag~ deur bosse, en gaan dem: riviere om 
die W esterse gebiede te hereik. 

Dlt is merkwaardig dat die 
grootste gedeelte van die vlug
tcndcs werksmensc is, manne 
uit die bree lae van die volk
dus juis diegene wat volgcns 
propaganda die mceste voor
deel uit 'n Wcrkersparadys 
soos deour die Sowjet voorgestel, 
sou haal. Hierdic felt, dat die 
werkers ontvlug, is 'n gevoe
ligc slag vir die Russicsc pro
paganda. Die gctal werkers 
wat vlug hct rcoos miljocnc be
rcik, en die swyc Is vcrbreek. 
Enigeen weet nou wat die lot 
is van mense in so 'n Sowjet
staat: die nagt~lke klop op die 
deur, -die angs om by midder
na.g in hegtenis gencem te word 
sonder nige oorsaak of grond; 
die angs vir die dwangarbeid 
In die uranium-myne; om ge
dwing te word tot lid van die 
Volkspolizci; om na Siberie 
weggestuur tc word; of om in 
die reeds oorvulde gevangenis
se en kampe van die eie land 
gestop te word. Niemand weet 
of hierdie angs-gedrog nie in 
die volgendc nag aan sy deur 
klop nie. 

VLUGTELING-LAERS 

Bale bcwoners van die Oos
gebied het allo hoop verloor dat 
sulke tocstande na die instcl
ling van 'n eie Sowjet-rcge
ring sal verbeter. Aileen in 
Wos-Bcrlyn kom elke dag 600 
vlugtelinge uit die Ooste aan, 
en die gctallc groei namate 
lede van die L.D.P.- en CDU
partye in hegtenis genoem word, 
en die ouderdomsgrens vir 
werk In die uranium-myne tc 
Aue van 45 jare tot 55 jarc op
geskulf is. Die measte vlug
telinge is mans-van aile ouder
dommc, want niemand word van 
die dwangarbeid verskoon nie. 
Die vlugtclinge word in laers 
ontvang in die stedc Uclzcn, 
Glessen, H elmstedt of Moschen
dorf en die laers is te klein 
vir die gewcldige gctallc menso. 
In Uelzen grawe families gate 
in die grond, onder die borne, 
en !ewe Hewers so as om weer 
terug te gaan na die Ooste
want die laers is te klein. 

TE VEEL 

Elke maand mag 2840 mense 
offisicel die Wes-Duitsc ge
biodc binnekom, en kry dan die 
reg om werk te sock, huisves
tlng te vind, ens. Dit bedra 
maar 15% van die totaal vlug
telinge. Die origc 85% verkies 
om deur die land tc swerf, 
snags op parkbanke of in stasie
geboue of tusscn die rulnes 

(Vervolg van vorlgc kolom) 

uiting gee aan ons geestelike 
aanleg en vermoe wat nou 
gesmoor en geknel word bin· 
ne vreemde stelsels wat ge
maak is vir die Britse gees. 

Om dit te bewerkstellig is 
die taak wat die monument 
by Pretoria voortaan daag
liks by ons volk in herinne
ring moet roep. Sonder daar
die roepstem sal dit niks 
meer wees as 'n grafkelder 
vol doodsbeendere van die 
verlede nie. 

van die groot stcde te slaap in 
die hoop dat hulle cenmaal, 
ere<ns, werk en woning sal vind. 
Die 2840 mcnsc is meestal kin
ders wat na hulle families kom; 
en mense wat kan bewys dat 
hulle agtervolg word. Hoe kan 
'n mens bewys lewE'r dat jy 
dag en nag vervolg word, dop
gehou en bcdrcig word? 

Sommigc mense probeer om 
weer in die Oosgebicd terug tc 
gaan .'ri baie gevaarlikc tog, 
want wic by die eerste ,.halt" 
van die grcnswagte nie stil
staan nie, kry 'n koei:H. 'n Paar 
dao gclede hct 35 vlugtelinge 
aan wic die reg om te bly 
geweicr is, van Uelzen na Bonn 
gcloop onder hulle was vrou
ens, kindcrs, en gewondes uit 
die oorlog om by di€1 rcgering 
die reg om daar te bly te 
smcck. Hulle aan'soeke is van 
die hand gewys-die Wcste is 
reeds te vol vlugtelingo. 

Die problcem van die vlugte
lingc word daagliks mociliker 
en druk swaarder op die poli
tickc en industriele !ewe in die 
Westc. Die swaar besluit om 
die gctal tot 2840 per maand 
tc beperk, is onder bale hcwige 
gcwetcns-stryd geneem, in die 
bcsef van die magtelooheid van 
Wes-Duitsland om mcer te 
help. 

Hicrdie tragedie van die 
mense onder Russiesc beset
ting word treffend wecrgegee 
in die woorde van Brig.-Genl. 
Frank Howley toe hy by sy 
terugkeer in Amerika omtrent 
sy ondervindings met die Russe 
in Berlyn gese hct: ,.Toe ons 
In 1945 na Berlyn gegaan het, 
het ons ons verbecl dat die 
Russe gawe kerels is wat groot 
hoeveelhede brandewyn kan 
drink en onbekommerd in die 
kamers sit en fluit. Nou weet 
ons-of behoort te weet-dat 
ons hopeloos nalef was." 

, Beleefdheidsbetoon " 
Teenoor l{oinmunisme 

Ondcrstaandc brief het In 'n 
onlangsc uitgawc; van Die 
Transvaler verskyn. Die brief 
sowel as die voetnoot is be
langwekkend. 

Gcagte Rcdaksic. - Met be
trekking tot dio skrywe van 
mnr. Johan Schoeman oor 
Battersby, wens ek die vol
gende daarop te antwoord. 

Die Nasionalc Party hct die 
verkiesing gcwen op grond 
van die klo'.lrbeleld en die 
grootstc vyand van daardie 
kleurbeleid is nic Battersby 
nie, maar die Liberalistiese 
clemente wat die Kommunista 
insluit. 

Wat my egter dronkslaan 
is dat ons Regering hierdic 
bondgenoot Battersby tot ver
bode immigrant verklaar, ter
wyl die SCikretaris van Buite
landsc Sake, as verteenwoor
diger van die Unieregering 
opgetree het by die viering 
van die two~-cn-dertigste ver
jaardag van die Rooi revolu
sic. Hy het 'n heiJdronk ioge
stel waurby hy die Sowjet
Unie voorspoed en geluk toe
gewens het. Hy bet verder gese 
dat mnr. Hripunev en sy pcr
soneel nn Suid-Afrika gekom 
het om welwillendheid op tt> 
bou en dat ons ook gretig is 
dnt die welwillendheid opge
bou word. 

Dit is vir my haas onvcr
staanbaar dat ons Rcgoring 
nic doeltreffend teen die reg
tc vyand kan optrec nic. Die 
Russicse-konsulaat en die vry
mCilselaarlosies moet onmld
dellik gesluit word. C. J. 
HEIBNER, Pk. Valhalla. 

<Daar moet onderskci word 
tussen formele belcefdheids
bctoon teenoor die Konsulaat 
van Rusland en die stryd t€len 
die Kommunistne, wat dcur 
die Regerir.g konsekwent 
voortgesit word. - Red. D.T.) 

By hicrdic voetnoot sal 'n 
mens die vraag wil stel: Het 
woorde in ons politieke Iewe 
geen bett>kenis meer nie'l Die 
Kommunismc word as die 
grootstc geestelike pes beskou, 
em as sodanig bcstry; watter 
sin stt>ek dan dnarin om die ver
teenwoordigers ,:an hierdie ge
loof en ~>telsel te gaan «eluk
wens mf't hul oor'llinning in 
Rusland oor die beskawing, ter
wyl dit hul uitgesproke doel Is 
om die res van die w~reld ook 
om te ploeg soos ftull e Rusland 
omgeploeg bet? Watter wel
willendheid vCil'wag ons van 
Josef Stalin wat so da.nig be· 
groct moct word met wclwil
lendhcid van ons kant? 

Hierdie voorval illustreer 
maar vir die soveelste keer die 
ongerymclheid om diplomatieke 
verteenwoordigers toe te laat 
vnn 'n staat wat nie eens daar· 
'I'OOr terugdeins om daardie 
spe'iiale voorreg te mlsbruik 
vir sy ondergrawingsdoeleindes 
nie. 

Liewer as om ,,formele be
leefdheidsbetoon'' jeens die 
Kommunistiese konsulaat te 
gann bewys, bchoort die rege
ring Hewer praktiese stappe te 
dot'n om hierdie konsulaat te 
'lluit. 

Lees: 
ONS HERDENK 

Joseph Johannes 
Fourie 

(28 Aug. 1878- 20 Des. 1914) 
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1949 SLUI'T MET VRAAG: BOE.RE.JE.UG VE.RTRE.K 
Veldm. J. C. Smuts 

het verlede week in 
Bloemfontein op die 
V rystaatse kongres van 
die V erenigde Party ge
waarsku odat ' n algemene 
verkiesing moontlik aan

• I NA MONUMENT 
N u we . s k e u r I n g Of Op Sondagaand, 11 Desembe•, bet ook die Boe,.jeug •• 

V I k E h 
• d ,... uittog na die Voortrekkermonument, begin. Die trein wat 0 0 m e en e I f uit Kaapstad vertrek. het; bet Boerejeug-lede van Paar~, 

Malmesbury, Rawsonvllle, Montagu en Worcester opgelaa1. 
Ander treine bet vanaf Mosselbaai en Port Elizabeth vertrek staande jaar gehou kan word; en hy het derhalwe sy Party aangeraai om 

gereed te wees vir sodanige gebeurlikheid. Sy waarskuwing is dubbel in- 1 waar daar ook 
teressant omdat hy dit gekoppel het aan ' n persverklaring van min. J. 6. aangesluit het. 

talle Boerejeug-lede by die groter stasies 

Strydom, onderleier van die H.N .P. - wat op 'n verkiesing aanstaande 
jaar dui. 

Op die Transvaalse kongres van die V.P. wat ook verlede week 
in Johannesburg gehou is, het mnr. J. G. N. Strauss, die Transvaalse Ieier, 
op sy beurt uitdruklik verklaar dat die V.P. geen koalisie met die H.N.P. 
sal aangaan nie ,omdat daar geen voordeel in 'n koalisie m et ek stre
miste is nie." 

Mnr. Strauss het gese dat dr. l Strauss niks wil hoor van 'n 
Malan se party tydens die aan- koalisie met die H.N.P. nie. 

PROPAGANDA 

brandwagte eindelik weer die
selfde gooagtes! Voor 1941 was 
die O.B. 'n ,onweerstaanbare 
nasionale beweging." En se
dert 1941 toe dr. Malan nasio
naliste gevra het om uit die 
O.B. te bedank, bepleit brand
wagte nog konsekwent die her
stel van die eenheid en die 
herstigting van 'n ,onweer
staanbare nasionale beweging" 
of front. 

Voordat die Boerejeug van die 
Skiereiland vertrek het, het 
bulle 'n groot presensie-parade 
op die Kaapstadse Parade ge
hou, waar talle ouers en belang
stellendes van die groep kom 
afskeid neem het. Hier het ds. 
Coetzee van Observatory ook 'n 
kort boodskap aan die Boere
jeug oorgedra. 

Die Boerejeug is ook besig om 
'n rolprent van hierdie la€1rtrek 
by die Voortrekkermonument te 
maak. Hierdie rolprent bet \tJ. 
aanvang geneem op die Parade. 

Dit was 'n indrukwekkende 
gesig toe die honderde Boere
jeug-seuns en -dogters netjies in 
gelid, in bul mooi groen-khaki 
uniforms en die dogters in hulle 

Monument 
Behoort Ook Aan 

lmmigrante 
Die feesterrein by die Voor

trekkermonument is verlede 
Saterdag oopgest,el. Geselskap
pe en individuele families en 
persone wat Pretoria bereik sal 
derhalwc hul standplase op die 
terrein kan inneem. 

staande sitting van die , par
lement kleurwetgawing gaan in
dien om die re,gte van nie
blankes in te kort. Die H.N.P. 
wil soda~;~ige wetgewing met 'n 
gewone partypolitieike meer
derheid deurvoer sonder inag
neming van die verskansde 
klousules in die grondwet. 
Hiervoor is die V.P. beslis nieo 
te vinde nie, het mnr. Strauss 
verklaar. 

Maar gaan dr. Malan nou 
handel Qoreenkomstig die ge
volgtrekkings wat die V.P.
leiers gemaak het? Dis twyfel
agtig. Dit moet onthou word 
dat wat dr. Malan vir propa
ganda-doeleindes op sy party
kongresse se dikwels nooit deur 
hom in wetgewing vasgele sal 
word nie. En as 'n mens moet 
oordeel volgens 'n paar van die 
jongste uitlatings aan nasio
naalgesinde kant moet mens 

. . donkerblou Duitse sisrokkies en 
D~t 1~ te verwelko~ ~ I wit kappies, na die stasie af

~aslOnahst~ nou .weer h1erd1e marsjeer bet. 

,Ons Afrikaners beskou die 
Monument nie as ons s'n a ileen 
nie. Dit behoort aan die hele 
volk, selfs aan die immigrante 
wat onlangs gekom het en hul 
trou aan die land gegee het", 
bet dr. E. G. Jansen, Minister 
van Naturellesake en voorsit
ter van die Sentrale Volksmonu
mentekomitee in Pret~ria ver
klaar. 

MIN. HAVENGA 

Hierdie uitlatings van die 
twee V.P.-Jeiers sal makliker 
verstaan word as onthou word 
dat min. N. C. Havenga uit
druklik in die opembaar ver
klaar het dat by die party
politieke kleurwetgewing van 
dr. Malan nie sal ondersteun 
nie. Min. Havenga se stand
punt is dat fundementele 
kleurwetgewing met die, steun 
van die .volkswil deurgevoer 
moet word en nie oorhaastig 
met '•n toevallige partypolitieke 
meerderheid nie. 

Veldm. Smuts en mnr. Strauss 
verwag (volgens hul openbare 
uitlatings) (1) dat dr. Malan 
sy woord, wat hy aan die af
gevaardigdes op sy provinsiale 
party kongresse gegee het, ge
stand sal doen, en dat by die 
beloofde kleurwetgewing aan
staande sitting van die parle
ment sal voorle; (2) dat dr. 
Malan sodanige wetgewing met 
sy partypolitieke meerderheid 
sal probeer deurdruk; (3) dat 
min. Havenga en die A.P.-volks
raadslede hom nie hierin sal 
steun nie; (4) dat daar gevolg
lik 'n breuk tussen die H.N .P 
en die A.P. sal ontstaan. Der
halwe verwag veldm. Smuts 
aanstaande jaar 'n algemene 
verkiesing e n die V.P. verwag 
boonop om as onbetwiste oor
winnaar uit daardie verkiesing 
te tree. Vandaar dat mnr . 

E.uropese 
Broederskap 

Die Kommunistiese blad 
Guardian berig dat daar binne
kort 'n kongres van Europese 
,Fascistiese" bewegings in Italie 
gehou gaan word. Die doe! sou 
wees om 'n ,Fascistiese Inter
nasionaal" of Europese Broeder
skap in die !ewe te roep. 

Na die kongres is uitgenooi 
verteenwoordigers van die Ita
liaanse ,Movimento Soziale"; 
die Spaanse ,,Falanga"; die 
Oostenrykse ,Vryheidsbond"; 
genl. De Gaulle se ,Lyfwag van 
die Franse Volk"; die Belgiese 
,Rexistiese Beweging"; Sir 
Oswald Moseley · se ,Britse 
Unie"; sowel as ,,Fasciste" van 
ander Iande. 

Die Guardian vertel dat die 
doel van die Broederskap sou 
wees om te streef na die skep
ping van 'n nuwe Duitse weer
mag in die leermagte van die 
Europese Unie. 

1 
..................... . 

POLITIEK IN O~SKOU~ 
DEUR 'N MEDEWERKER~ 

•••••••••••••••••••••• 
aanneem dat dr. Malan reeds 
,vergeet" het van sy beloftes 
oor kleurwetgewing wat hy ty
dens die Januarie-sitting van 
die parlement sou indien. 

As ons aanname korrek is 
voel 'n mens genee om dr. 
Malan geluk te wens en hom 
die kompliment te maak dat 
hy eindelik die regte soort ding 
begin ,vergeet.'' 

OP LANGE BAAN 

Verlede week het dr. F. D. du 
T. van Zyl, O.B.-leier van Wes
Kaapland, dit as sy mening uit
gespreek dat ,ten spyte van 
andersluidende uitlatings en 
aankondigings, " die A.P. en 
H.N.P. tog tot 'n vergelyk sal 
kom oor voorgenome kleurwet
gewing-wat 'n breuk tussen 
die twce partye vroeg in die 
nuwe jaar sal verhoed." 

En min. Eric Louw het 'n 
week of wat gelede op George 
betekenisvol opgemerk dat ,so
dra Suid-Afrika se ekonomiese 
moeilikhede opgelos is, sal die 
Nasionale Regering sy beleid 
ten voile uitvoer." Die ,beleid" 
van die ,Nasionale Regering" 
is apartheid en volgens min. 
Louw sal apartheid dus eers 
uitgevoor word wanneer ,Suid
Afrika se ekonomiese moeilik
hede opgelos is." 'n M.ens 
moet tog aanneem dat min. Eric 
Louw met die voile medewate 
en instemming van dr. Malan 
hierdie aankondiging gedoen 
het. 

, NASION ALE BEWEGING" 

En eindelik is vera! belang
rik die volgende verklaring 
wat Die Burger op 8 Desember 
in sy hoofartikelkolomme ge
doen het: 

,Die Nasionaliste dink 'aan 
niks minder nie as samesmel
ting-'n samesmelting van alle 
nasionaalgesinde kragte in een 
groot en onweerstaanbare 
Nasionale beweging van Afri
kaans- en Engelssprekendes.n 

As Die Burger die gedagtes 
van die ,Nasionaliste"-Jeiers 
en volgellnge-reg vertolk dan 
dink die nasionaliste en die 

1deaal begm huld1g. Dan sal 
die H.N.P. ook geen breuk met 
die A.P. in die komende jaar 
forseer nie; en Ies bes, dan sal 
die H.N.P. ook sy diskriminasie
beleid teen mede-Afrikaners in 
die O.B. oorboord gooi-vir eens 
en altyd. 

ANDER SUID-AFRIKA 

Die 
(die 

Burger vervolg: Hulle 
Nasionaliste) beskou 

trouens die oorwinning van ver
lede jaar as maar die eerste 
stap op die pad na 'n reorien
tasie wat die politieke aangesig 
van Suid-Afrika faitlik onher
kenbaar sal verander. Verdere 
stappe in die rigting le dalk 
nic so ver in die toekoms nie." 

Wat sou Die Burger bedoel 
met ,,'n reorientasie wat die 
politieke aangesig van Suid
Afrika feitlik onherkenbaar sal 
verander." Dit stel aangename 
moontlikhede in die vooruitsig. 

Sal nasionale eenheid eindelik 
volkome herstel word? Sal die 
nasionale party-oorwinning van 
1948 in 1950 omgebou word tot 
'n blywende volksoorwinning? 
Sal die regering-deur-toesprake 
in 1950 vervang word met rege
ring-deur-dade-wat die party
politieke, kapitalistiese en im
perialistiese aangesig van Suid
Afrika onherkenbaar sal ver
ander? 

Die -e.ntwoorde sal in 1950 ver
strek word. 

Die jaar 1949 sluit af met die 
vrees in menige Afrikanerhart 
dat die V.P.-leiers korrekte ge
volgtrekkings mag gemaak 
het. Daarenteen het Die Bur
ger 'n hoopvolle noot gedruk
dat in die nuwe jaar tot stand 
sal kom ,een groot en onweer
staanbare •nasionale beweging" 
wat ,die aangesig van Suid
Afrika fe.itlik onherkenbaar sal 
verander." 

Na Wereldhof 
Die Algemene Vergadering 

van die V.V.O. het verlede Dins
dag besluit om die Internasio
nale Geregshof te versoek om 
uitspraak te gee oor Suid-Afrika 
se verpligtinge in verband met 
Suidwes-Afrika en om Suid
Afrika te vra om die voorleg
ging van jaarverslae oor sy be
stuur van die gebled te hervat. 

Die Parlement 
Die minister het voorts gese 

dat die Regering die Monument 
e n die terrein na die inwyding 
sal oorneem en hy het die hoop 
uitgespreek dat die terrein uit
gele sal word om 'n aantrek
kingskrag vi.r mem.se oor die 
hele wereld te wees. 

Die derde sitting van die Unie 
se tiende parlement sal op 20 

Januarie 1950 begin. 

!)!) W aa•·lik 

,Ek is 'n tabak
boer vir die afge
lope 20 jaar. Dus 

~n Meesterstuk ~~ 

se 
Mnr. F. W . COMBRINK, 
VOORAANSTAANDE TABAKBOER, 

WATERVAL, RUSTENBURG. 

praat ek met 'n 
bietjie gesag wanneer ek 
se dat Rembrandt werklik kwali
teit-tabak gebruik. Daarom is Rembrandt my 
keuse." 

Die Rembrandt-korporasie 
maak net EEN soort si
garet-die room van die 
oes gaan daarin. Die Rem
brandt-naamtekening op 
eiJce sigaret is u waarborg 
van kwaUteit. Let daarop ! 

~~ 

/Zrntbraruft 
ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

WIT VIR FILTER 

DIE SIGARET MET DIE ,ROOM VAN DIE OES"·TABAK 

Copl•nz R.B.A. IX 

• 
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rARIEF VIB OEKLA.SSIFISEERDE ADVERTENSIES: 
Hulsboodellke Kenntscewlngs: 

(Verlowtng, huwelik, geboorte, stertgeval, in memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plastng. Vooruttbetaalbaar. VIr 
herhallngs 25 pat. afslag. 

Handelsadvertenstes: 
Eerste plastng, 2d. per woord1 VIr herhallngs 25 pst. atsla.g. 

lntekengeld op ,Die O.U." (verskyn weekllks) : 12/6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, besteiJings, en tntekengeld 
na VOORSJ-AO (ED.l\18,) BPK., Posbus 1411, Kaapstad. 

BETREKKING V AK.ANT 

SNJo;LSKRlF-TIKSTER.- Applikastes 
word ingewag vir •n tweetalige sneJ. 
skrtf·tlkster vir •n vakante betrekklng 
In die Ossewabrandwag en Voorslag 
kantore. Sa.Iarts volgens ondervlndlng. 
Dlt word verwag dat d!e suksesvolle 
kandtdaat •n lid van die Ossewabrand
wag moet wees. Doen a<ansoek by die 
Statboof, Groote Kerkgebou 703, or 
Posbus 1411, Jiaapstad. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

2/11/2 

Chantenay-wortels 6/-; Detroit-beet 
t/-; Blaarslaat 1716; Spitskopkool 8/
per pond, posvry. Verkry volledtge 
pryslys van Premiers, P.K. Schoemans· 
hoek, Oudt.shoorn. 6-4TK 

GRYSHARE 

VOORSLAO <ED)lS.) BPK. -
Die Direksle en personeel van 
Voorslag (Edms.) Beperk, wens 
alle ofCislere, Bra·ndwagte en an
der getroile ondersteuners en Jesers 
van ,Die O.B.'' en ook die adver
teerders In ons blad • n aangename 
Kersfees en voorspoedige Nuwejaar 
toe. 

Die Stafhoof en personeel van 
Gebled•hO!>fkwartter, Kaapland, 
wn die K.G., A.K.G., aile oftistere 
en Brandwa•gte van Kaapland en 
ander Gebiede langs hierdie weg • n 
baie gese~nde Kersfees en voor· 
spoedige Nuwejaar toewens. 

Aan familie en mede-brandwagte 'n 
GRYSHARE herstel, skllfers ver- ~;se~nde Kersfees en voorspoedige 

wyder, haregroei bevorder, jongvoor- Nuwejaar. 0. B. hou koers op die pad 
koms verseker, dit waarborg GRYS- van Suid·Afrika. 1\lev. J. C. c. 
JlAARWONDER, die jongste kuns· Bekker, De Bron, \"ryburg. 
maotige w~reldwonder haar- en kopvel 
voedtngsmtddel u, skadeloos, kleurstof· 
vry, 1>/ • per bot tel geld met bestelllng. 
Boeregeneesmlddels, Posbus 4272, 
Joha.nnesburg. C/l/9/49 

1\IEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwaaol 
of slekte en herstel u regmatige 
ertenls GESONDHEID, ons besklk oor 
die mtddels en behandel aile siektes, 
skryf, inllgtlng gratts.-Boere~nees· 
mlddels, J'osbus 4Z72, JohannesbUl'g. 

A/l/9/49 

Dnlsende 18 reeds van hulle kwale 
bevry. Talle vind daagliks baQt. 
Waarom sal u Ianger Jy. Skryt dadelik, 
raadpleeg Ole Boerevrou, Bus 75~9. 
Johannesburg 

(Nr. 3) 1/9/49 

MARK AGENTE 

Kamerade! Aandag! 
Stuur a! u produkte aan U. S. Bel

ltngan, l\Iark Agente, Ultenhage. Tel&
graflese adres: ,.Blank S.A." Foon 
1063. As julie die dorp besoek kom 
gesels 'n bletjie. Dienswilig. 

21/9/TK 

MEUBELS 
:'\lEUBELS.- Beter meubels teen 

bllllker pryse Babawaent1ies, stoot-
karretjles, drlewlele, Unoleums, tapyte, 
ens., ook altyd in voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waa'!'in u belangstel. 
-VISSER-~lEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-ingenieurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektriese 
Toestelle. Geregistreerde Elektrisiteits
aannemers. Foon 9-8435 

SOUT 
SOUT vir dadelike aflewering In 

goete sakke Bra•ndwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vriendelike ondersteuning delll' van my 
sout te bestel. Speslale A1 80/·; 
Sneeuwit No. 1 70/·; Wit No. 2 
60/ • per ton vrygelaa.t. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Ad res: 
Komdte. !\lev. Jl(artio Venter, Possak 
No. X4, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe seisoen sout' in sterk sakke 
as volg:-

Speslale sneeuwtt 80/ • per ton. 
Sneeuwit No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 ~0/- per ton. 

Sneeuwit fyn tafet- en bottersout per 
200 pd. 10/-, 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaa! soutwerke vir tevredenheid 
en dadellke aflewering, probeer:-
l\( , Fourle, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbeldstoon, Bloemfontein. 

TEE 

llfnr. Bert Uot.hilo, Roodekop, l'.K. 
Leeuwkllp, Illst. J\llddelburg, Tvl, 
stuur •Y Kers- en Nuwejaa:rsgroete aan 
at die kamerade wat hooghou die nasle· 
trots om dit noolt prys te gee n!e en 
wat vasstaan by die volksaltaar en 
vryheidsideaal. (Voorheen . Kamp No. 
1; Hut No. 31; No. 1801, Koftleton
teln.) 

Eel'w. \V. P. van der Jlferwe en 
gesin, Ha•rtebeesttontein, wens hiermee 
aan ons K.G., A.K.G., offlslere en 
brandwagte 'n bate geseende Kersrees 
en voorspoedlge NuweJaar toe. Voor 
in die wapad brand 'n Jig! 

Ons wens aile 0. B.-vriende toe 'n 
geseende Kersfees en gelukkige Nuwe
jaar. Wees sterk en vol moed Josua 1 
vers 6 en 7. Van Oom Ben en Tant 
)l!emmle Grlb en klnders, P08bus 116, 
\ ,lplnKton. 

H!komdt. en mev. HltKe en ~Iarios 
wens ons K.G., A.K.G. en Jeugleler, 
aile offislere en brandwagte en Boere
jeuglede 'n bate gesei!nde Kersrees toe 
en hoop dat die Nuwejaar nuwe moed 
en hoop sal bring. 

Die Bo~rejeug-afdelfng van Oudts
llooro wens ons 'K.G., A.K.G. en Jeug
leier, aile offisiere en brandwagte en 
mede-Boerejeuglede 'n bale gese~ode 
Kersfees toe, en nuwe ywer en be
sieling vir die Nuwejaar. 

Kameraode, vanaf die K. 0. tot onder· 
utt, Hell! Ons in die Ossewabrandwag 
Is besig - nle met teesvlerings nie, 
maar met .. HARDE" en AANHOU
DENDE werk aan die Yolk se gedagte. 
Kamerade! Die opdrag vir 1950 is: 
tekrn In op, en versprei ons koerant! 
GOD ALLE EER. Komdt. en mev. F; 
W. Burnett, Plnelaan 8, Port Elizabeth. 

Mev. !IJ. Beese, de Wetstra.at, 7, 
\\'oreester wens die K.G., dr. en mev. 
Van Rensburg, die A.K.O. en mev. 
Smith en aile mede-Afrikaners 'n ge
se~nde Kersfees en •n voorspoedige 
Nuwejaar toe. Mag Gods Jeidende 
hand ons let op die pad van Suld
Afrika. 

Mag Kersrees en die Nuwejaar vir 
aile lede van die Ossewabra•ndwag 
meer geluk, groter voorspoed en ryker 
seeninge bring en aanvuur tot groter 
ywer. moed en krag, Is die bede van 
.1. A. Smith en eggenote, :'lfymer, 
George. 

Aan aile brandwagte, leiers, offlslere 
en vriende 'n gese~nde Kersfees en 'n 
gelukkige Nuwejaar. Staan vas soos 
wat ons in die a·fgelope 9 jaar gestaan 
het dat ons onoortrefbare Iojalitelt 
teenoor •n Leier kan handhaaf. Hoe 
swaarder die stryd hoe groter is die 
oorwtnnlng. Komdt. P. A. J. van 
Dyk, Nat>ler. 

Aan ons geeerde Ielers, die K.G. en 
A.K.G. en al die lede van die Groot
raad: Geseende Kersfees en 'n baote 
voorspoedige Nuwejaar. HOU KOERS, 
ONS VOLG. Komdt. en Komdte. t•. 
KUian en ge•ln, Mlddelbilrg, Tvl. 

DEPORTASIE VAN 
COMPTON-JAMES 

BEPLEIT 
Die lasterlike artikel oor 

Afrikaans wat 'n Britse immi
grant, aan 116 buitelandse 
blaaie gepos h et, en wat deur 
d ie Posm eester-generaal onder
skep e n teruggehou is, bet ver
ontwaardigde Afrikaners dwars
deur die land nn. die pen laat 
gryp om aan te dring op die 
deportasie van hierdie verstok
te B r it. ,1\laar ook van Engelse 
kant is 'n stem van p rotes op
gestuur. 

'n Briefskrywer, majoor P. 
G. W. Diggle van Kenilworth, 
skryf in die Cape Times: 

,Ek doen aan die hand 
dat dit 'n mooi gebaar van die 
kant van Engelssprekend€1 Suid
Afrikaners sal wees indien 'n 
versoekskrif opgestel kan word 
wat net deur Engelssprekendes 
onderte.ken moet word, en wat 
die regering versoek om mnr. 
Compton-James 'n verbode 
immigrant te verklaar. 

,Dit sal toon datl ons geen 
simpatie het met sy onkundige 
smaadskrif oor Afrikaans en 
sy houding daartoonoor-wat ek 
veronderstel baie sterk ooreen
kom met die houding van die 
Noorse veroweraars teenoor die 
Saksiese taal omtrent 1,000 jaar 
gelede. 

,.Die geval van mnr. Law
rence Battersby verskaf 'n 
bruikbare voorbeeld om mnr. 
Compton-James te v&bied om 
in die Unie te woon." 

(Vervolg van vorige kolom) 

1\fnr. en mev. ('. D . Gerneke, Helena., 
l'/S. Keervlel, VryburK, wens al hul 
famlllelede en vrlende blermee 'n bale 
gelukkige Kersfees en Nuwejaar toe. 

Die K.G. en ge.stn eo aile republl· 
keinse Afrikaners wens ek namens 
Malmesbury Kommando's •n geseende 
Kersfees en 'n bate voorspoedlge 
Nuwejaar. J<:. L. Steyn (A9a.6 en a2). 

O"s wens ons gellefde Kommaon
dant-Generaal en sy gade; die A.K.G.; 
die hele O.B.-beweging tot die Jongste 
BoereJeug •n gese~nde Kersrees en 
Nuwejaar toe. Komdt. en mev. J, 
If. v. d. Berg, Bus 43, BothavUie, 
o.v.s. 

G e a g t e Kommandant-Generaal; 
A.K.G.; Groot Raadslede, offislere en 
Brandwagte, u alma•l 'n geseende Kers
fees en 'n voorspoedige Nuwejaar. Die 
Heer gee ons alma! krag en genade om 
te volhard in ons strewe tot die elnde 
toe. J<ameraad J. s. Badenhorst, 
Albertlnla, 

My beste wense vir elke lid van ons 
,:e~erde Organisa>Sie vir die volgende 
jaar. R. l\Juller, Geuemalskap 81, 
Ulddelburg, K.l'. 

Aan die K.G. en gestn, aan aile 
offisiere en Brandwagte wens · kom· 
mando A.Sa.l <Wolseley) 'n bale ge
se~nde Kersfees en 'n voorspoedige en 
gelul<klge Nuwejaar toe. 

1\fnr. en mev. J. H . Ras tans van 
Heidelberg, Tv!,, bring hlermee ons 
Kers- en Nuwejaarsgroete oor aan al 
ons vrlende en mede-Brandwagte. 
Komdt.-Cenl. - ons salueer! 

1\fev. Anule de Wet, Observatory, 
K.P., wens hiermee at haar vriende 
en mede·Brandwagte 'n baie geseende 
Kersfees en 'n voorspoedige Nuwejaa•r 
toe. 

lllnr. en mev. J. R, Late~mn, W ei
Kelel!, Constantia, wens hiermee a! hut 
vriende en mede-Brandwagte •n bale 
geseende Kersfees en 'n voorspoedige 
Nuwejaar toe. Speslaal gekweek, sulwer, een.te

lfl'a&d Cederberg-Rootbostee. Beroemd 
Vtr sy besondere geur en ''oor
dell,gheld. 10 pond-pakkles vir 28/6 
(Posvry binne Unie). K.M.B. Ook 
a.a:n Handelaars teen Croothandels-
prys. Verp~kker: , Teekoning", 
Citrusdal, K.P. 7/12/3. 

gewese ge-lnterneerdes; die geviktimi- 11\f '= Ons roep at die brandwagte; die l':-::==:::;;;;;;;;;~~~=====9tlll 

~T!rd~~m~~k~e"~:U.g1~a~~t~~tg:~u~~:~: BENO DIG 

WATTELPALE EN SPARRE.-
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 duim 
bokant dikte 2/ • 11tuk. 
oewone pale 6 voet lank, 4 tot 6 
duim bokant dikte 9d. stuk. 
Spanpaaltjies 4 voet lank, 1'h tot 2'h 
duim bokant dikte .£3 10/· per 1000 
met bas. 
Spestale strlngstokke vir tabak 4'h of 
5 voet lengtes £2 15/- per 1000, met 
b&S. 
Gel ewer Charlestownstasie. Beste! van; 
L.S. Buys, A.ma,Juba, P.K. Charlesoown. 
Kontant met bestelling. 31/8/TK 

raaters; die Vegters en Standvaetlges; 
Manne en Vroue van ons Beweging; 
die staatmakers wat nog staan; bulle 
wat nle deur die demokratestroom mee· 
gevoer is nie; hulle wat nte nou, nA 
al die Jare van swaoarkry en opo!Cerlng 
gevlug bet nie; hulle wat nie skaam 
is vir hulle Vlag en Volksfied nie. Die I 
Personeel van Gebledshoofkwartler F, 
off!siere en brandwa.gte en staatmakers 
van F8: Seen en plesler met Kersfees, 
voorspoed en nuwe volhardfng In die 
Nuwejaa•r. Komdt. P. KUta.n en gesin, 
)llddetburg, Tvl. 

(Vervolg in volgende kolom) 

'N BLANKE HUIS-
HOUDSTER 

'N BLANKE HUISHOUOSTER 
vir Afrlkaanse gestn van drle, 
In KOOie woonbunrt. Bedlendes 
in dlens. Ele kamer ln buts en 
goele loon word aangebled aan 
ervare dame wat dlenste of mid
del J a nua.rle of begtn Februa.rle 
kan annvaar •. Skrywe asb. aau I 
STEl.'N, P08bus 32, P a row. I 

• 30/11/3.J 

SOOS ONS LE.SE.RS DIT SIE.N 

LAAT '1950 'N JAAR 
VAN AKSIE WEES 

J. P. Huysam er, 1\lerweville, 
skryf: 

Aangesien dit nou my tiende 
jaar as lid van die O.B. is wil 
ek graag die volgende onder die 
aandag bring. 

Ek dink aan die jaar 1940 toe 
ons nog vuur en vlam was in 
ons werksaamhede as lede van 
so 'n grootse Bewaging. Ons 
het onder die Smutsbewind rots
vas in ons oortuigings gestaan, 
nieteenstaande die menigvul
dik"e ver.volgings wat ons moes 
verduur. Daar was niks wat 
ons kon stuit nie en die looe
tal het met rasse skrede ge
styg. Jou vriend en vyand kon 
O.B. op jou gesig lees. Ons 
was gedurig voorgelig en aan
gemoedig deur O.B.-vergade
rings. 

Ek se was, want, helaas, dit 
kan nie vandag meer in aile 
opsigte gese word nie. Ons 
word selfs deur Onder-offisiere 
aan.geraai om maar stil voort 
te gaan en om verwikkelings 
af te wag. En dit onder 
'n nog gevaarliker bewind 
as die Smutsbewind, daar 
dr. D. F. Malan 'n eer
tydse vriend was wat sy rug 
op al wat O.B. en O.B.-gesind 
is, gedraai het en vandag 'n 
spot van ons maak en in die 
parlement in sy mou oor ons 
gelag het. Nou is e-ers die tyd 
vir ewigdurende waaksaamheid 
en nie van verslapping nie, want 
as opregte nasionaliste voel 
ons aangetrokke tot hierdie 
regering wat vir ons verag. 

Hoe moet ons Bewegin,g groei, 
hoe gaan ons nuwe lede werf, 
mense wat net so republikeins 
as ons is, maar onder wanin
drukke omtrent die O.B. ver
keer, as die beginsels waarvoor 
ons staan nie aan hul verdulde
lik word nie? 

Is dit regverdig teenoor hulle, 
teenoor ons en teenoor ons toe
komstige republiek om hul in 
die duister te Jaat? Aan hier
die onverskilligheid moet ons 
'n einde maak sodat ons kan 

vorder. Waarom kan O.B. spre
kers nie openbare vergaderings 
toespreek en ons beginsels van
af die verhoog verkondlg nie? 
Ons het die manne en die bel
ginsels, mooi en suiwer van 
partypolitiek en waarvoor ons 
waaragtig nie skaam hoef te 
wees om aan die wereld te ver
kondig nie. Ons wil so gou 
moontlik ons Republiek ver
wesenlik sien, en hoe gaa.n ons 
as ons stilsit? Laat 1950 'n 
jaar van aksie wees. Lank 
lewe ons K.G. 

,Vir my d'Afrikaner van durf 
en daad 

Wat Mammons eer en loon 
versmaad 

Sy hoof en sy hand 
Vir sy Volk en sy Land 
En 'n trap van sy voet vir 

laag verraad." 

VIR BOER GESTEM 
, Deelnemer ," 1\ler-weville, skryf: 

Vergun my om in u blad te 
antwoord op die brief van 
,Waarnemer" in verband met 
die Afdelingsraad Verkiesing te 
Merweville op 10 November. 
Dit word betreur dat partypoli
tiek weer gebruik is vir 'n 
twisappeol aangesien die Afde
lingsraad tog geen politleke 
liggaam is nie. 

Wat die kandidate bet ref was 
die H.N.P.-kandidaat 'n afge
trede prinsipaa,l en die V.P.
kandidaat 'n boer van die dis
trik 

Aan.gesien ~lie Afdelingsraad 
se werk gaan oor paale, hekke, 
jakkalsvelle, ens. het die O.B.
lede hulle steun aan die boer 
gegeoe, want die O.B. staan nog 
altyd vir beroepsverteenwoor
diging. 

Gevolglik kan ,Waarnemer" 
nou sien dat die skrale oor
winning van die H .N.P .-kandi
daat to wyte is daaraan dat hy 
nie die heelhartige steun va n 
die O.B. gekry het nie. 

t*!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++! ... !++:.+!++!++!+! ... !++!++!++!++! .. :++!++!++!++!++!++!++!++,...!++!$!++!++%+-!++,......,... .. 

l WbNDERLIKE WEE I 
~~ VAN PARTYPOLITIE.K f 
X I 

Die Transvaler, H.N.P.-koerant in die Transvaal, ver
werp ,met die grootste beslistheid" die wenk van ar. J. F. J. 
van Rensburg oor koalisie van die politieke partye. Daar 
kan geen samewerking wees met die Verenigde Party nie, 
se Die Transvaler, omdat ,veldm. Smuts op die kleurvraag
stuk lynreg teen die beleid van apartheid (staan)." Die blad 
se dat veldm. Smuts ,afstuur op gelykstelling tussen blank 
en nie-blank." 

Op 26 Januarie 1949 het dr. D. F. Malan, hoofleier van 
die H.N.P ., in antwoord op veldm. Smuts se wantroue
mosie, in die volksraad gese dat hy 'n ,paar kort aanhalings 
wil doen" uit die ,offisHHe verklaarde beleid wat uitgegee 
is deur die Hoofkantoor van die Verenigde Party" ten einde 
te bewys ,dat daar gemeenskaplike gronde tussen ons is". 

Dr. Malan het soos volg uit die V.P.-beleidsverklaring 
aangehaal: , Derhalwe is die (Verenigde) Party nie ten 
gunste van 'n beleid van gelykstelling of assimilasie nie en 
staan h y vir die handhawing van 'n beleid van afsondering." 

Oor hierdie beleid het dr. Malan gese: ,Afsondering is 
baie sterker as apartheid." 

Toe dr. Malan hom in die Volksraad moes verdedig teen 
veldm. Smuts se wantroue-mosie oor sy kleurbeleid het hy 
~dr. Malan) met vers en kapittel bewys dat die V.P. ' 'n 
beleid van ,afsondering" voorstaan wat baie sterker is as 
,apartheid". Dr. Malan het derhalwe .aan veldm. Smuts 
gevra om met hom saam te werk op die gemeenskaplike 
gronde wat daar tussen hulle is. 

Toe Die Transvaler rede soek om dr. Van Rensburg se 
saamwerk-voorstel te verwerp, het die blad vergeet dat die 
,offisHHe verklaarde" beleid van die V.P. ,;afsondering" .is. 
Anders as dr. Malan noem die blad die V.P. se beleid nou 
,gelykstellin8"· Voorts praat die blad van , lynreg teen" 
terwyl dr. Malan van ,gemeenskaplike gronde" gepraat liet. 

Wonderbaa rUk is die wee van die par typolitiek! 
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MALAN ONDERNEEM UITSTEL 
Geen Beperkende 
Kleurwetgewing 
Aanstaande Jaar 

Die Ieier van die H.N.P., dr. D. F. Malan, het 
verlede week onderneem teenoor sy A.P. bondge
noot, mnr. N. C. Havenga, om die H.N.P. se 
beoogde kleurwetgewing vir een jaar uit te stel. 
Na die end van 1950 sal dit die JI.N.P. vrystaan 
om met sy wetgewing voort te gaan. Dr. Malan 
het hierdie toegewing aan mhr. Havenga gedoen omdat die H.N.P. sonder 
sy A.P.-bondgenote, nie beskik oor 'n genoegsame meerderheid in die par
lement om sy voorgenome wetgewing deur te voer nie. 

Bit is die betekenis 'van die ooreenkoms wat verlede week in Pretoria 
bereik is tussen die leiers van die H.N.P. en die A.P. Die moontlikheid 
van 'n skeuring tussen die partye is derhalwe uitgestel en daarmee ook 
die moontlikheid van 'n algemene verkiesing in 1950. 

Sover Die 0.8. kan vasstel bet ·die samesprekings wat tussen dr. 
Malan en mnr. Havenga plaa~gevind het uitsluitlik gegaan oor kleurling
aangeleenthede. Derhalwe bly onopgeloste kwessies tussen die twee partye: 
Dr. Malan se aankondigings op sy Party se kongresse dat hy in 1950 die 
drie hlanke naturelle-verteenwoordigers uit die Volksraad gaan verwyder 
met 'n gewone partypolitieke meerderheid; en die tergende diskrimina
siebleid van die H.N.P. teenoor die 0.8.-lede van die A.P. 

Die volgende is die vernaam- skawing absoluut noodsaaklik 
ste punte wat voortgevloei bet is om onverwyld met die uit
uit die samesprekings tussen dr. voering daarvan voort te gaan 
Malan en min. Havenga: en dat geiVolglik ook die same-

Rune kom met mekas_r oor- werking tussen die H.N.P. en 
een en aanvaar albei die be-~ die A.P. behou moet word 
ginsel van aparte verteenwoor-
diging van die Kaaplandse TOEGEWINGS 
Kleurlinge in die Parlement en I Hulle het daarom ooreenge
in die Kaaplandse Provinsiale kom: 
Raad. (1) Dat daar tydens die eers-

VERSKILLE 
komende sitting van die par
lemen.t geen wetgewing raken
de die voornoemde artikels van 
die Suid-Afrika-wet deur die 
Regering ingedien sal word nie. 

(2) Dat ten einde 'n end te 
maak aan aile onsekerheid en 
valse voorstellinge omtrent die 
werklike bedoeling van die 
H.N.P., die party die reeds op
gestelde wetsontwerp omtrent 

die aparte Kleurlingverteen
woordiging en wat die posi
tiewe sowel as die negatiewe 
kant daarvan bevat, vir alge
mene inligting sal publiseer 
sonder dat die Afrikaneu-party 
e n i g e verantwoordelikheid 
daarvoor aanvaar. 

(3) Dat die H.N.P. 'n vrye 
hand sal behou om te enigeor 
tyd na die end van 1950 die 
g-enoemde wetsontwerp vir 
goedkeuring aan die parlement 
voor te le as hy moon dat hy 
daarvoor oor 'n genoegsame 
meerderheid kan beskik. 

(Lees ook die Politieke Oor
sig wat deur ons medewe~rker 

op,gestel is voordat die uitslag 
van dr. Malan en min. Haven
ga se samesprekings bekend ge
word het.) 

Gewetensklousule Kan 
Gesk.rap Word Se Swart 

Op 'n vraag aan mnr. C. R. Swart, Minister van Onder
wys, by geleentheid van 'n verslagvergadering op Brandfort, 
of by die kerk sal on<lersteun indien Jaasgenoemde 'n veldtog 
van stapel stuur ten gunste van die verwydering van die 
sogenoemde ,gewetensklousule" in die Onderwyswet, bet die 
1.\'linister geantwoord dat by geen beswaar teen die skrapping 
van die artikel bet nie. 

Die betrokke artikel bepaal 
dat niemand ten opsigte van sy 
godsdienstige oortuiging ge
toets mag word as voorwaarde 
om toegelaat te word tot 'n 
hoer onderwysinrigting betsy 
as dosent of student nie. Met 
ander woorde as 'n ongelowige 
aansoek doen om 'n posisie a8.n 
'n universiteit bet die universi
teit geen reg om sy aansoek te 
weier op grond van sy ongeloof 
nie- a! is die beleid van daar
die inrigting Cbristelik. 

Toe hierdie artikel, wat in 
1913 op aandrang van twee 
Britse Jode, Beit en Wernher, 
in ons onderwyswet gevoeg is, 
opnuut in 1926 daarin opge
neem is, bet daar 'n landswye 
protes teen ontstaan. Die des
tydse Minister van Onderwys, 
dr. D. F. l\lalan, bet ten spyte 
1van eenparige kongresbesluite 
van sy party volhard in sy 
weiering om die gewraakte arti
kel te skrap. Hy bet gese dat 
die Jode ook burgers van die 
land is en ~t bul belange in 
die onderwysinrigtings beskerm 
moes word. 

Die verklaring van min. Swart 
dat hy te vinde sal we&S vir 
die afskaffing van hierdie Jood
se onderwysbepaling sal dus in 
wye kringe verwelkom word. 

Dit is te hope dat hy ook die 
nodige steun in die kabinet vir 
die standpunt sal kan wen so
dat hierdie klad op die onder
wys van 'n Christelike volk, 
nou eenmaal verwyder kan 
word. 

Minder Vleis 
Meer Beheer 

Mnr. S. P. Ie Roux, Minister 
van Landbou, bet Vrydagaand 
in 'n radiopraatjie gese: ,,Ek ag 
dit wenslik om verbruikers te 
waarsku dat vleisvoorrade in 
1950 in die algemeen moeiliker 
bekombaar sal wees as in 1949.'' 

,Die aanhoudende droogte 
wat groot dele van ons land ge
teister bet en dit nog doen, het 
vanjaar die uitwerking gehad 
dat slagvee na die markte ge
bring is, maar dit kan geen 
goeie uitwerking op toekom
stige voorrade he nie." 

Die Minister het gese dat 
elkeen die toestand kan help 
verlig deur vleis spaarsaam te 
gebruik. Die geregtelike toe
passing van beheermaatreiHs sal 
verskerp word om te verseker 
dat distribusie so gelykmatig 
as moontlik geskied. 

Omtrent die noodsaaklikheid 
van 'n beperking op die ge
tal verteenwoordigers van die 
Kleurlinge soos voorgestaan 
deur die H.N.P., verskil hulle 
van mekaar sowel as omtrent 
die noodsaaklikheid van die 
inagneming van die bepaling 
wat bekend staan as die 
verskanste artikels van die 
Suid-Afrika Wet, soos voor
gestaan deur mnr. Haven
ga in sy bekende Brakpanse 
toespraak van verlede jaar. 

Voortvloeiende hieruit moet 
die feit · eorken word dat die 
H.N.P., hoewel hy by sy spesi
fieke beleid bly staan, in be
staande omstandighede nie oor 
die nodige meerderheid in die 
Parlement beskik om sy voor
genome wetgewing deur te voer 

Wat Stalin DinkH 

nie. 

SAl\IEWERKING 

Hulle verklaar verdeor dat op 
alle ander punte van hul apart
heidsbeleid daar geen verskil 
tussen bulle bestaan nie en dat 
dit in die beolang van aile sek
sies van die bevolking, maar 
veral ook vir die behoud van 
die blanke volksbestaan en be-

Russies-Du itse 
Leer 

Volgens berigte uit Berlyn het 
die Hoe Kommissaris in die 
Sowjet-Gebied van Duitsland, 
genl. Tschnikow, op 24 Novem
ber bekendgemaak dat die 
Volkspolisie in die Oos-gebied 
tot 'n ,demokratiese leer" om
gebou sal word. Die offisiele 
aankondiging hiervan sal eers 
in Maart van volgende jaar ge
skied. Die lugmag van hierdie 
volksleer mag slegs met Rus
siese vliegtuie opgelei word. Die 
rekrutering van pantsereenhede 
word as bale belangrik beskou. 
(Ons Duitse ;Korrespondent>. 

Sendingskole 
In sy getuienis voor die kom

missie wat ondersoek instel na 
naturelle-onderwys het 'n natu
re!, S. Subusi, verlede week kri
tiek uitgeoefen op die sending
skole. 

,Die sendingskole vertel ons 
van dinge oorsee, maar niks van 
ons eie volk nie. Hulle probeer 
om van ons Engelse of Ameri
kaners te maak, maar ons kan 
nooit Engelse of Amerikaners 
wees nie." 

Van Godsdiens 
Gedurende die oorlog bet Rusland die Ortodokse Kerk 

wat by vir soveel jare onderdruk bet, weer erken, en wei 
nadat pres. Roosevelt hom versoek bet om 'n gebaar teenoor 
die godsdiens te ma.ak sodat by die Amerikaanse volk 'kon 
oorreed om hulp aan Rusland te verleen. Dat Stalin 
ingewillig bet, openbaar maar net die opportunistiese beleid 
van die Kommunisme. Stalin bet verklaar dat die strategie 
van die Kommunistiese revolusie onveranderd bly, maar dat 
die taktiek moet verander volgens die eb en vloed van die 
.,.weging. Soms is dit nodig om deel te neem aan die 
parlement, op ander tye weer moet die parlement beveg 
word, bet hy gese. 

Die erkenning van dij) Rus
siese kerk is 'n set deels teen 
die Christendom wat 'n sterk 
wapen gehad het teen die bru
tale godloosbeid van die bolsje
wisme, maar in sonderheid teen 
die Rooms-Katolieke Kerk wat 
in die ,bevryde" Iande van
dag die grootste teenvoeter van 
die Kommunisme is. Die Rus
siese k&rk word dus nou inge
span as 'n propaganda- en hulp
middel om die godsdienstige 
konsolidasie van die Christelike 
wereld te vernietig. Sodra hy 
hierdie taak vervul het, sal die 
Ortodokse kerk weer terugge
slinger word agter die grendels 
van miskenning en vervolging. 
Dit waarborg Stalin se filosofie, 
soos by dit voor die oorlog aan 
'n Amerikaanse arbeidsending 
geformuleer het: 

ANTI-GODSDIENS 

,Die party kan nie neutraal 
teenoor die godsdiens staan nie, 
en hy voer dan ook anti-gods
dienstige propaganda teen elke 
en alle godsdienstige vooroor
dele, omdat by vir die weten
skap staan, terwyl godsdienstige 
vooroordele teenoor die weten
skap staan, aangesien aile gods
dienste iets is wat teenoor die 
wetenskap staan. 

,Die party kan nie onsydig 
wees ten opsigte van godsdien
stige vooroordele nie, en hy sal 
voortgaan om propaganda daar
teen te maak, aangesien dit een 
van die beste metodes is om die 
invloed tc ondermyn van die 
rooksionere geestelikes, wat die 
klasse op.dersteun wat die wer
kers uitbuit en wat onderwor
penheid aan daardic klasse •· 
preek. Die party kan nic on
sydig staan teenoor die draers 
van godsdienstige vooroordele 
nie, teenoor die reaksionere 
geestelikes wat die gedagtes van 
die werkers vergiftig nie. 

ERKENNING 

,Bet OM die reaksionere 
geestelikes onderdruk? Ja, ons 
het. Die ongeluk is net dat ons 
bulle nie heeltemal uitgeroei bet 
nie. Anti-godsdienstige propa
ganda is die middel waardeur 
die totale likwidasie van die 
reaksionere geestelikeos teweeg
gebring moet word. Daar kom 
gevalle voor waar lede van die 
party die volledige ontwikkeling 
van anti-godsdienstige propa
ganda in die weg staan. As 
sulke lede uitgeskop word, is 
dit 'n goeie ding, want daar is 
geen plek vir sulke ,Kommunis
te' In die geledere van die party 
nie." 
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BEPLEIT DUITSE 
HERBEWAPENING 

V.P.-Leier Vra Konvensie 
Oor Kleurvraagstuk 

I 4 
1\lnr. J. W. lUushet L.V., Ie ier van die Verenig d e Party 

in Kaa p land bet , -erle d e Sate rdag a a nd op Durbam ·ille ' n 
be roep g edoen op• die J<~erste Minis t e r , dr. D . F. 1\fa la n , om 
die he le k leu.rvraags tuk vir eens en altyd ui t die s trydperk 
van die partypolitiek t e Jig. Realisme is stadig bcsig om die stryd teen 

politieke vooroordele ten opsigte van Duit!-land 
en Spanje te wen , as geoor deel kan word volgens 
herigte wat in die afgelot>C paar weke daarop ht>gin 
dui dat die Westerse polit ici ' n keerpunt in bul 
heleid ten opsigte van h ierdic twee Iande bcr t>ik 

Geallieerdes 
Se Nuwe 
Houding 

het. Veral Duitsland tree sterk op d ie voorgr·ond, en ·dit is duidelik dat hy 
binnekort weer in die guns van die -W estersc "·olkt> sal wees as die voorste 
verdedigcr van die WestN'se besk awing teen die Oosterse hahari!-tme. Die 
herbewapcning van D uitshmd !'kyn nou nog nE-t ' n kwessie van tyd te wees 
ten spyte van politieke en handelsoorwegings. Dit spreek vanst>lf dat bier
die ontwikkeling sy dryfkrag in Amerika h E>t t>n nie in Brittauje waar 
vreesbevange partypol it ici n og steeds die oog 01> die groen kussings h et in 
die hepaling van hul huitelandse beleid. 

,.Ecn politieke party kan nlo 
die ware oplossing bewcrkstel
lig n lc," bet by gcse. ,.En die 
Eerste Minister weet nou dat 
die Afrikanerparty, net soos 
die Vercnigde P arty nie te 
vinde is vir 'n oplossing wat 
langs onkonstitusionele wei' ver
kry moet word n ie." 

, Duarom pleit ek daa rvoor 
dat ' n konvensie on~iddellik 
deur die E erste 1\liniste r by
ee ngeroep sal word. Die hele 
vrnagstuk m oet dan voor die 
konvens ie gele. word. 

,Laat die gees van die kon
vensie wecs om nie alleen 'n 
oplossing te vind wat vir die 
Unie aannccmlik sal weeos nie, 
maar laat die oplossing ook 'n 
bydrae wees ter opbeldering 
van die Wlt-Swart-verhoudings 
wat oor die hele wereld vandag 
'n oorsaak van wrywing is. 

hicrdie vraagstuk want bier is 
die grootste blanke gemeenskap 
in Afrika gevestig, en die Eerste 
Minister bet die gclecntheid om 
hicrdie Ieiding te gee soos geen 
ander man voor hom ooit gCI
had het nie." 

OORLOG IN 
1950? 

Die spesiale korre.,pondent 
\·an F orward, die S.A. Arbt>i
derspa r ty se koera n t wat in Jo
hann t'sbur g uitgcgce word, be r ig 
uit Londen da t b y getuien is in
gewin het wat voorspel dnt oor 
log in 1950 sal uitbreek tu .. o;en 
d ie }Vesterse m oondhetle en 
Kommunistico;e R usla nd. U u'i
lnntl sc besit van die a toombom 
het oorlog om·erm~·delik ge
mank is y informasie. 

Dio Wasbingtonse korrespon
dent van die Londcnse Daily 
Mail verklaar dat Amerikaanse 
a mptena re enige voorncme om 
Duitsla nd te bcrbcwapen bef
tig ontken bet, maar op grond 
van gesaghcbbende inligting 
waaroor by beskik is bierdie 
ontkennings nie tc rym met 
die beersendc gcdagtcgang in 
Amru-ikaanse militcrc kringe 
n ie. Daar word aan die hand 
gedoen dat 'n begin gemaak 
moet word deur 'n gewapende 
tuiswag in die !ewe te rocp, min 
o f meer op dicsclfdc grond
slag as wat die Russe in Oos
D uitsland gedoen hct. 

1\laar dit is nie net d ie m ili
t ere denkers wa t d ie noodsaak
likheid van Duitse bewapening 
erken nie. Sen. E. T hom as, 
voorsitter van die senaat se 
militere komitee, bet so pas 'n 
besoek aan Louden gebring en 
daar openlik sy mening u itge
spreek dat dit noodsaaklik is 
da t Duit'>la nd , t erugkeer en 'n 
g root moondheid word.'' H y 
wil ook Duitsland weer be
wapen. 

GELATE..~ID 

Terwyl sekero Britse koc
rante die vrees u itspreek dat 
die Britse politici voor die 
Amerikaanse druk sal swig, 
aanvaar die invloedryke Econo
mist die vooruitsigte met lets 
meer as gelatenheid. Die blad 
verklaar: ,Dit is in Duitsland 
waar die verdediging van die 
W este moct begin ... D it is on-

dcnkbaar dat die WeiSterse bc
settingsmoondhede tot in die on
eindigc die las om die hele ver
dediging allcen te verskaf, sal 
dra. Dit kan slogs tot een ge
volg lei- 'n Gcallieerde oor
ecnkoms om die Duitse leer te 
berstcl en dit tc belas met die 
ve.rdediging van D uitsland." 

Ook die Manchester Guar
dian aanvaar die felt: ,.Solank 
Wcs-Duitsland in die Westerse 
verdcdigingsplan ingesluit is, 
sal daar gocie rcdes bes~ftan om 
sy tr00pe te gebruik, en bierdie 
redes sal by die dag sterker 
word." 

BESETTE R S SE TAAK 

Britse milittir e kringe is in 
h ierdie opsig ook die politici
wa t nog steed!> m t>er ann af
takeling va n Duitse fabriek e 
as nan Russiese agressie d ink 
-vooruit, en na ber ig word is 
, -eldmaarskalk :\lontgomery een 
,-an diegene wat glo dat 'n 
Duitse ler onverm ydelik i s binne 
die volgende paar jaar. 

Intussen is dit belangwek
kcnd dat d ie Duitse kanselier, 
dr. Adcnauer, kort gclcde ge
sc hct dat Duitsland geen leer 
van sy eie wil he nie. Dit is 
die taak van die bcsctters om 
Duitsland te verdedig, hct hy 
gc:;e en daaraan toegevocg dat 
die verste wat gegaan kan word, 
is om 'n Duitse kontingcn t 
onder Duitse Ieiding in 'n Wes
tersc leer te he. 

H.N.P. BEHOU HARRISMITH 
Verlies Van 577 ·stem me 

Die H .N .P . se k andidaat, mnr. S. Papenfus, b et 4,857 
stemme op h om verenig in d ie tus<;en verkiesing in die kies
afdeling H arrismit h wat verlede \Vo('ns dag pJaasgel'ind b et . 
Die V.P.-kandidaa t , nfttr. J. F ourie, bet 1,914 stemme g ekry. 
1\ln r. Papenfus se m eerderheid is 2,943. D aar bet 78 pe rsent 
van die kiesers gest em. 

I n 1948 tydens die algcmene 
verkiesing het die H.N.P,-kan
didaat 5434 stcmme gekry en 
die V.P.-kandidaat 1914. In die 
tussenverkiesing bet die H.N.P . 
dus 'n verlies van :S77 stemme 
aangetoon terwyl die V.P. 'n 
p resiese gelykop gebandhaaf 
hct. 

Die twee part ye bet al bei 
uiters te kragte ingespan in 
die verkiesingstryd en die 
uit<'!lag kan rue and<'r., as 
teleurstellend vir a lbei partye 
wees nie. Die V.P. toon 
gee n vordering nie terwyl 
die H.N.P . sells ' n verlies van 
577 stemme toon-en dit in die 
Vrystaat! D ie Burger, die hoof
orgaan van d ie H.N.P., probccr 
by die agtcruitgang verby sci! 
deur dit soos volg weg te praat: 
, Klaarblyklik bet bcelparty rc
geringsondersteuners nie die 
moeite gcdoen om na die stem
bus te gaan n ie, omdat bulle 
d ie k lesafdeling as in clk gc
va l vcilig Nasionaal beskou 
bet." 

0:\IMESWAAI 

Die Cape Times, Kaapstadse 
V.P.-blad, m een dat die agter
uitgang van die H.N.P . in 
Harrismith bcsondcr betekenis
vol is. ,As die regeringsmeer
derhcde in aile kiesafdelings 
met 600 vermindcr sal dit 'n 
verlics vir die regering van 
\'Yfticn sctcls betcken," se die 
blad. ,En as nie aileen die 
regeringsmccrdcrbcdo vermin
der nie, maar as 500 kiesers 
in clke rcgcringssctel omswaa i 
sal die rcgCiring nog 14 setcls 
vcrloor," vervolg die blad. Der· 
halwe- vcrklaar die Cape Times, 
,sal ' n ommeswnai \ ·an net 500 
kiesers per kiesafdcling aan die 
regering 51 setels Jaat teenoor 
102, m et a nder woorde 'n min
derbeid van 51 instt>de \'lln 'n 
meertlerbeid van '7." 

1 .. DIE O.B." word geelruk Cleur Pro 
Ecelesla-Druk kery Beperk, Stellen
boecb. vir die elenaara en uitgewera: 
VOORSLAG (Eelma.) Beperk, Groote 
Kerk ,;ebo\l 703, Poabua 1411, 
Kerkpleln. Xaapeta4. 

'n Standpunt soos bierdie kan 
natuurlik die vrug van poli
tieko oorwegings wees. As 
Duitsland later gcsmeek moct 
word om 'n leer op te bou, kan 
hy gcrieflike eise stcl as tcen
prcstasie, o.a. tCill opslgtc van 
bcroofdc gebied. ,.Suid-Afrika behoort dit' 

Ieiding te ncem ten opsigte van 

Die Kommuniste glo dat tyd 
aan bulle kant is. Oorccnkom

Nog 'n l{ommunis 
Verkies 

stig hul bclcid van ,vrccdsamc 
vcrowering" sal hulle in die 
ccrsvolgcndc paar jare indring 
in Asiii, Afrika en \\'es-Europa 
tot so 'n mate dat die \Vcstersc 
moQndhcde gcen oorlog mecr 

Die uitslag van die ve rkiesing in W es-Kaapland 
nature lle-verteenwoordiger in die ProvinsinJe R a ad, 
volg : 

vir 'n teen Rusland s al kan vocr nie. 
is a s Die korrespondent bcrig dat 

vooraanstaande leiers in die 
Wcste tocgee dat die Kommu
niste die wcreld ,vreedsaam" 
gaan verowcr indicn daar nie 
spocdig teen hul opgetrec word 
nie. Die verpligting rus der
halwe op die \Vestcrse volke om 
die Komn:IUnisticse wereldver
owering met oorlog te stuit. 

1\lnr. F. Carneson (Kommunis ) ... ... 4,179 
1\lnr. G. Long (Ve r enig d e Party) . . . 1,407 
Die Kommunis s e m eerderheid is . . . . . . 2, 772 

l\lnr. Carneson is die t>e rs t e Kommunis om tot lid van 
die Pro' insiale Raad verkies t e word. Verle de jaar in 
November b et dieselfde N aturellekie s gebied vir mnr. S. 
Kahn (Kommunis) tot Volksraa<lslid ve rkies m e t ' n m eer
derhei<l van 3,026. 

DIE KIEP-KIEP 
VOLK 

Dit is ongctwyfeld waar dat 
die naturellc in Wes-Kaapland, 
wat Kommuniste verkies 
as hul vcrteenwoordigers, 
bloedweinig of niks weet 
van die aard en wese 
van die Kommunisme nie. Die 
afleiding docn homself aan die 
hand dat die naturclle die Kom
muniste verkics as 'n p rotes -
moontlik die mces skouspelag
tigc en skokkcnde waaraan 
bulle kan dink - teen die soge
naamde ,veronregting" waaraan 
die blankes hulle sou onder
wcrp. 

mONIE 

D ie werk lik vcron rcgtc volks
massas in die Kommunistiese 
Iande sal seker lik bitter gestem 
word deur die onhebbelike 
iron ic dat die naturelle van 
Wcs-Kaapland juis die Kommu
nisme wil gebruik om bul sogc
naamde ,veronregting" aan te 
kondig. 

:\laa r bet die kloof tuss<'n die 
witman en die naturel dan reeds 
s o wyd geword dat die na ture! 
die witman met die k ommuni.,
m e moet sk ok om sy uandng te 
trek ? Juis met die K ommunis
m e m oet skok - danrdie , dui
\\'f'lse evangelic" waarte«>n die 
blanke ,-oog immers die nature! 
moet bt>.,kerm? Dit tog nic. D is 
'n onaan g«>name gedagte vir s o
w ei dit> witman a s die na turt>l. 

E E N BELEID 

Die tyd is onteenseglik ryp 
dat blank Suid-Afrika uit een 
mond moet praat oor aangc
leenthcde van kleur. Die groot 
partye moet ophou om mckaar 
oor en weer uit te skel vir ,ge
lykstellers" en ,onderdrukkers". 
Die naturcllc en b u l leicrs moct 
op bulle bcurt leer om kon tak 
te sock en ver troue te stet in 
die gcvcstigde blanke bevolking 
en bulle moct opbou om te beul 
met u itheemsc agitators. 

-----------------------
Dr. Nicol Oor 

Swart-W it 
Betrekkinge 

Die Afrikaanse volk moet pro
beer om die goeie betrekkinge 
te h t>rste l wat tussen hom en 
die nuturelle gebeers b et , b t>t 
dr. W . Nicol, Administrateur 
, ·an Trans vaa l verlede Sondag 
ge.,e. in ' n preek wa t by op 'n 
rapportryer<>diens gebou bet. 

Daar was 'n tyd, bet dr. Nicol 
gesc, toe Afrikaners e n natu
relle op gooie voet verkeer het. 
H ulle hct geleer om mekaar 
se taal tc praat. , \Vat bet ge
wor<l va n die goe ie verbouding 
tussen ons? \\'at b et g eword 
van die p <'gings va n ons voor 
ouer s om goeie betrekkinge te 
bebou?" 

Dr. Nicol hct gese dat dit 'n 
voorbeeld is van die slegte 
vrugteo wat dcur die Afrikaanse 
volk voortgebring is. D ie preek 
het bestaan uit 'n ondersoek 
na die- vrugte wat sedert die 
aankoms van die blankes, drie 
eeue geledc, afgcwcrp is. 

Die kongrcs van die verenig
de P arty in Johannesburg bet 
verlede wecl< 'n besluit aange
neem wat lui ,.dat die party 
strewe na die skepping van 'n 
vorenigde Suid-Afrlkaanse volk 
in teenstelling met die besten
diging van twee nasionale 
groepe met gclyke taal- en ander 
rcgto." 

So 'n beleid betekcn natuur
lik dat die Afrikanervolk, wat 
die enigste van sy soort in die 
wereld is, moet vcu-dwyn. Die 
Engelse sal egter nog as 'n 
volk bly voortbestaan in Enge
land en elders. !\let d ie Afri
kanervolk dus van diE\ nartl
bodt>m weggeveeg, en met die 
Engelse se voortbestuun binne 
e n buite Afrika versekerd, verg 
dit geen Salomo om te voor 
spcl wa t d ie aard e n taal \"an 
dio , nuwe volk" sal w«>es nie. 
' n Lord Charles Somer.,et bet 
rede om minderwaard ig te bloos 
as bl sy pogings tot u itwis
sing n m die Afrikanen ·olk ,-er
gelyk met bierdie lis van sy 
polit ieke nakomelinge. 

-
NET 'N PAAR ITEMS 

om u in s tnat t e s tel om ons p ryse te ver gel yk 

B oston P otlood-skerpmakers . .. . . . ... ... a 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjicne ... ... ... @I 29/ 6 elk 

1 Dubbele Glas-Inkpotte .. . ... ... . .. ... ... . . . @ 6/9 elk 
Afrolpapier , 13 dm. x 8, dm. . . . ... . .. r.i 7/- per R~em 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... . . . . .. ff.r 7/8 per R!em 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . . . . <W 5/7 per R1em 
Losblad Grootboeke - alle g roottes in voorraad, 

pryse vana f £:J/51-

A.lle Kantoorbenodigdhede voorraclig - Dit 
sal u betaal ont u t:olgende besteUing 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 322, KAAPSTAD T elefoon 2-'7071 
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Die l\lo1 
Vrydag ing ( 
tien-duisend1 
uiterlike ver 
sal bewaar. 

V eral vi 
Verrew e 

Afrika b yee1 
ve,rrig tinge c 
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'n Diept 
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T een d a 
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Dr. E. I 
wat die ve r1 
(by het m e 
geheet en l 
p legtigbeid 
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l\IONUl 
van 1938 WI 

van 1949 w 
baie duis enc 
kers w as, s 
indrukwekk 
twyfelagtig 
wat \ir baic 
gebeurtenis 
tool b et . 

Werklike 
dit wil se i l 
die d inge on 
ontbrt>t>lc op 
onthulling. 

PRO'l 

• Die Een 
'n dawcrcnc 
toe hy aan 
sy verskynln 
va n Suld-A 
laat bars---o 
va n die voo 
dru k dat dU 
gcgaan hct, 
skuif word 
s pontane ' aa 
va n sy too 
s ou dit 'n I 
het. 

ON I 

Dat dit 'n 
was dat par 
vra is om 
te neem, b~ 
d it bet dio 
tings in ·~ 
eindig. A1 
alle agtlng 
spraak wa t 
moes spre~ 




