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Dr. A. L. Geyer, die Unie se 
hoe kommissaris in Londen, bet 
verlede week by 'n geleentheid 
gese dat Brittanje en Suid-Airt
ka nle genoeg van mekaar af 
weet nie en dat bulle ,veral it. 
hierdie gevaarlike tye moet 
saamstaan." Met verwysing na 
die Unie se nywerheidsontwik
keling bet hy gese dat dit nie 
minder handel tussen Engeland 
en Suid-Airika sal beteken nie. 

Herinneringe uit die Vryheidstryd (3) 

,Ek sien inteendeel uit na 'n 
steeds toenemende handel." Dr. 
Geyer bet origens met lof ge
praat van die Britse kapitaal en 
ondernemingsgees wat so 'n be
langrike aandeel neem in die 
ontwikkeling van Suid-Airika. 

Dr. Geyer was cens op 'n tyd 
hoofredakteur van 'n nasionale 
dagblad, en het voor sy aanstel
ling as hoe kommissaris in Lon
den dr. Malan in 1949 na die 

REPUBLIKEINSE IDEAAL HET 
· VOLK GERED 

; 

Dit was duidelik dat die volk in die begin nie die heginselgeskil wat 
genl. Hertzog se stelling: Suid-Afrika Eerste op die voorgrond gebring het, 
goed hegryp het nie. lntussen het dit al meer 'n partytwis geword. Jy was 
of 'n Hertzogman of 'n Bothaman. Die partyhegrip wat die nuwe stelsel met 
die Unie vir die Afrikaners in die no01·de gehring het, het vaster geword. Dit 
het die werklike heginselgeskil oorskadu. Daar was nie die verwagte spon
tane ondersteuning vir die Hertzoghelcid wat ons verwag het nie. Onder 
hierdie toestand van onsekerbeid en twyfel het die oorlogswolke in Europa 
vinnig hegin saampak. 

By die uitbreking daarvan eg
ter het by 'n aansienlike deel 
van die volk die hoop ontstaan 
dat dit 'n geleentheid vir die 
herwinning van die verlore on
afhanklikheid gaan hied. Die 
minderheid het aan 'n opstand 
as die middel gedink en toe dit 
wei sover gekom het, was dit 
meer 'n feitlik ongewapende ver
set teen die deelname aan 'n 
Engelse· oorlog in Europa as 'n 
besliste stryd vir die herstel van 
die Republieke. Die mense het 
enersyds hul magteloosheid diep 
gevoel en andersyds hulself aan 
die omstandighede van die nuwe 
staatsvorm maar onderwerp. 
Daarby kom die bedroewende 
feit dat die partypolitieke stryd 
reeds die Afrikaners in twee 
kampe verdeeld gehad het. So 
sterk was die gevoelens reeds 
teen mekaar opgelaai dat helde 
uit die Vryheidsoorlog met vol
doening en Ius sells die kakie
uniform aangetrek het en mede
republikeine in verset teen genl. 
Botha. se imperialistiese beleid 
onder die koeels gesteek het. 
Heide wat saam en onder 'n 
Christlaan de Wet vir die Repu
blieke geveg het, het nou met 
kanon en meksim hom agter,na 
gesit en pro beer plat skiet! 

REBELLIE IN KAAPLAND 

Ek was destyds in Kaapland 
woonagtig waar die vryheids
drang ondanks die ongelukkige 
verloop van die Vryheidsoorlog 
ook nog bestaan het. Ek het 
my gehaas om die wydversprei
de mense waar die ook al te 
vinde mag wces in die Middel
landse Karoo in 'n kommando 
te probeer organiseer. Nie eens 
die helfte wat gewillig was om 
te veg het geweers gehad nie. 
Maar gedagtig aan die wyse 
waarop ons in die Vryheidsoor
log onssclf aan wapens gehelp 
het deur dit bloot van die vyand 
te gaan afvat, het ek hulle tog 
aangese om hul gerced te hou 
vir die opstand. Die enigste weg 
oop om voeling met ander re
bellemagte te kry, was na die 
Noordweste waar genl. Maritz 
toe van Keimocs af met 'n inval 
in die rigting van Calvinia ge
dreig het. Teenoor hom het die 
regering troepe onder genl. Van 
de Venter op Calvinia saamge
trek en dit was my plan om 
hulle in die rug vanuit die suide 
nan te tas. 

EINDE 

Nog onder al die gespartel en 
gesukkel om 'n taamlike sterk 

mag daarvoor in gereedheid te 
bring, begin die opstand oral in 
duie stort in die noorde en val 
Maritz terug op Suidwes. Ons 
moes weer wag en uiteindelik 
die pogings om in verbinding 
met ander te kom of die met 
Maritz te handhaaf, opgee. Die 
rebellie het ineengestort. Elf
duisend Afrikaners het die tron
lte van Koning George tot oorlo
pens gevul. Veterane soos die 
onvergeetlike Christiaan de Wet, 
eens die skrik vir die Britse 
magte in S.A. bet in die tronk 
opgesluit gesit met 'n lang en 

Deur 
). A. Smith 

swaar vonnis. Die aanvallige 
held Christiaan Beyers moes 
ons op die klein plaaskerkhoffie 
buite Wolmaransstad begrawe. 

En wie kan die leed, die smart 
van die manne daar om die graf 
van een van S.A. se grootste 
seuns beskryf? 

NIE VERLORE 

Maar was die opstand in mili
tere sin 'n mislukking en oar
winning vir die Britse plan in 
Suid-Afrika, was dit nog nie 'n 
politieke oorwinning nie. Die 
hunkering na die republiek bet 
sterker geword en dieper wortels 
geskied. Maar watter middel 
was daar oor? Die enigste was 
langs die weg van die politieke 
stryd die wyse en middel deur 
die Britse parlementere stelsel 
aangegee en die het ook en veral 
nou inslag in die noordelil{e pro
vinsies gekry. 

Die Botha-groep bet steeds 
verder weggedryf van die repu
blikeinse ideaal terwyl die Hert
zog-groep dit sterker aangevoel 
bet. 

Ons staan toe weer presles 

Bet S.A. 'n Beleid 
l{ommunisme? Oor 

~lnr. F. C. Erasmus, minister van verdedlging, het ver
lede Saterdag op 'n vergadering te Hopefield ge-se dat dlt 
nie die regering se beleid is dat die oorlog in Korea moet 
uitbrei nie. Die stryd moet tot Korea beperk bly, en solank 
Suid-Afrikaanse magte daar nodig is om die kommunisme in 
Asie te beveg, sal bulle daar bly, 

lndien die oorlog tot Sjina uitbrei, sal die Suid-Afri
kaanse magte in Korea teruggeroep word omdat die Unie 
geen nuwe oorlog begeer nie. 

Ons verwys ons lesers na die 
volgende beleidsverklaring van 
die eerste minister, dr. D. F. 
Malan, op 25 Januarie in die 
volksraad: 

, (DaRr""'is) geen begeerte om 
kommunisme met die wapen uit 
te roei nie. Dit is onmoontlik 
om dlt te doen. Ek gaan verder 
en se dat as die wapen ooit op
geneem mag word, dit nie sal 
wees omdat hierdie of daardie 
land kommunisties is nie. Ek 
wil van die veronderstelling uit
gaan, en ek dink dit is korrek, 
dat elke land sy eie ideologic 
en sy eie regeringsvorm self 
moet kies, sonder inmenging 
van ander Iande. As Rusland 
of Sjina of 'n ander land kom
munisties wil wees, laat bulle 
dit dan wees. Dit is hul reg. 
As die wapen ooit opgeneem 

word, sal dit nie teen kommu
nisme as 'n ideologic wees n'ie, 
maar teen agresslewe kommu
nisme aileen; en in s.over as so 
'n land deur sy agressie 'n ge
vaar word vir of inbreuk maak 
op die regte en vryhede van 
ander Iande, dit is alleen in so
ver dat ons hom wil beveg." 

Sjina is reeds tot agressor 
verklnar deur die V.V.O. en be
antwoord dus aan dr, Malan se 
voorwaarde vir bevegting. Ons 
minister van verdediging se 
egter ons sal nie teen Sjina vcg 
nie, maar ons troepe sal in 
Korea bly veg teen ,kommunis
me in Asie". Wat presies is 
Suid-Airika se beleid, en as ons 
nie weet n'ie, waarom vloei daar 
Suid-Alriknanse b I o e d in 
Korea? 

waar ons na ons nedcrlaag in 
die Vryheidsoorlog gestaan het 
onder 'n wolk van die Britse 
politieke rigting. Dit herinner 
'n mens aan die kortstondige 
vreugde oor wat ons tog beskou 
het as 'n mylpaal op die weg tot 
ontplooide volkskrag soos ons 
dit gesien het in die eenwording 
van die vier state met Unie. En 
jy kom diep onder die indruk 
van wat gebeur het deur te lees 
hoe die volksdigter Totius in sy 
Trekkerswee daardie moment 
tipeer: 

,Hy hoor die stap van die oor
logswees, 

sy voete gedril vir die Unie
fees! 

Hy boor 'n gesang van sy Iippe 
weerklink, 

As hy bly en verruk uit die 
feesbeker drink. 

'n Hosanna gaan op uit die 
kindermond 

en die skare juig saam in die 
vrolike stond." 

Dit was vervloe vreugde, ver
spilde kanse, oorlogswese gedril 
om in pas te marsjeer met Brit
se musiek. 

ONTWAKING 

Die rebcllie teen Botha se im
perlalistiese partybeleid het eg
ter 'n golf van nasionalisme oor 
Suid-Afrika laat ontstaan. Daar 
was verset soos in die geval van 
Beyers en Jopie Fourie tot die 
dood toe. Maar ook 'n ontwa
king tot politieke heropbou. Die 
behoefte aan 'n organisasie wat 
nou langs die weg van politieke 
partymasjinerie moet optree, is 
sterker gevoel. In Kaapland stig 
skrywer hiervan in die distrik 
Aberdeen en iemnnd in Somer
set-Oos se distrik op diesellde 
dag die eerste twee Nasionale 
Party-takke, 6 September 1915. 
In Oktober vind die algemene 
verkiesing plaas en ons verower 
plaaslik die kiesafdeling Graaff
Reinct-Aberdeen en 26 ander 
setels in die Unie. Die begin 
was klein, maar die beginners 
vasberade. 

REDAKTEUR 

Ek is kort daarna aangestel 
as redakteur van Het Westen, 
Potchefstroom, toe die enigste 
nasionaalgesinde blad in Trans
vaal wat egter gou gesterk is in 
die volkstryd teen Britslsme deur 
Ons Vaderland wat as hoof
redakteur Harm Oost, neutvars 
uit die tronk weens sy deelname 
aan die verset, en dr. Johannes 
Grosskopf as assistent, ook uit 
Sy Majesteit se tronk, gekry 
het. In die Vrystaat het Die 
Volksblad as Nasionale orgaan 
verrys en De Burger in Kaap
land kort daarna. 

,Is genl. Botha nog republi
keins? Wil by ook 'n republiek 
in Suid-Airika he?" Met hierdie 
pertinente vraag op elke verga
dering wat Tielman Roos, Chris 
van Veyeren en ek deur Wes
Transvaal op 'n politieke rond
reis in 1916 hou, herhaal eersge
noemde die vraag uitdagcnd. Ek 
hou dit vol in my koerant. Die 
gemoedere het hooggeloop. Die 
Botha-Smuts-party is op die ver
verdediging gebring. Hulle moes 

(Vervolg op bladsy 6 kol. 4.) 

Lon dense Empire - konferensie 
vergesel waar dr. Malan sy re
publikeinse standpunt van voor
hcen, naamlik afskeiding van die 
Britse Ryk, afgele het vir Britse 
vryheid binne die Statebond. 

Sedert sy aankoms in Londen 
bet dr. Geyer al telkens aange
name dinge vir die Britte gese. 
Een daarvan was dat 'n repu
bliek in Suid-Airika nie prak
tie~ politick is nie en dat voor
genome Britse immigrant bulle 
gevolglik nie deur praatjies oor 
'n republiek hoef te laat afskrik 
nie. Dit is opvallend dat Die 
Burger in die Sapa-Reuter-berig 
oor <lr. Geyer se toespraal{ dil' 
gedeelte weggelaat het \vaarin 
hy na die ,sanmstaan" van die 
Unie en .Brittanje verwys. Die 
blad water ook die vertaling van 
die Reuter-berig in dr. Geyer se 
verwysing na toekomstige han
del af. Die oorspronklike be
rig lui, ,1 am looking forward to 
ever- increasing trade." Die 
woorde ,looking forward to" is 
veel sterker as die woordjie 
,verwag" wat Die Burger daar
voor gebruik. Die woordeboek 
se vertaling daarvoor lui:,(ver
lnngend) uitsien na." Ons mecn 
dat dit nodig is dat die volk 'n 
juiste blik kry op die gedaante
verandering wat daar by sekere 
leiers van die H.N.P. sedert die 
Londense Empire - konferensie 
twee jnar gelcde plaasgevind 
het. Dit is nie billik dat die 
volk deur verswygings en afwa· 
terings van toesprake mislei 
word om te glo dat sy leiers nog 
'n republikeinse rigting inslaan 
terwyl dit nie meer so is nie. 

Waarsku Teen 
Hoer Pryse 

,D:e tyd sal aanbreek dat die 
verhoogde pryse van voetlsel 
nie tleur iemand gE"dra ~;.al word 
nie - wnnneer die publiek sy 
verbruik sal inko1·t as gevolg 
van die hoe pryse", het die 
onder-sekretaris van landbou, 
dr. M. S. du Toit, in Durban 
gese toe hy die Suid-Afrikaanse 
P lui m v e e-vereniging toege
spreek het. 

Hy het gese dat wanneer 
daar hoer pryse gcvra word vir 
noodsaaklike voedselprodukte 
omdat ander produkte soos wol 
hoe pryse in die buiteland be
haal, die voedsel buite bercik 
van die algemene publiek ge
plaas sal word. 

Die waarskuwing van dr. Du 
Toit behoort ter harte geneem 
te word, ook in kringe buite 
die boerdcry-bedryf. Die nci
ging bestaan oral om die ver
hoogde lewenskoste eenvoudig 
op die verbruiker af te wentel 
- vir die grootste dee! van die 
salaris- en loontrekker wat 
niemand onder hom hct om sy 
laste op af te skuif nie. Dit 
is 'n baie menslike neiging, 
maar ook 'n baie gevnarlike, 
want die draagkrag van die 
mens is bepcrk - vera! as dit 
nog ondermyn word deur des
kundige agitators. 

Dat die grondslag van prys
verhogings in die algemcen ver
keerd is, blyk al dadelik uit die 
feit dat d ie verskillende diwi
dende van maatskappye wat 
noodsaaklike ware produseer, 
jaarliks groter word, soos al 
voorhcen in ons blad aangc
toon. 

Veraotwoordelikheid vir pollt!eke bc
rigte en kommentaar In bierdte uit
gawe word gedra deur N. G. S. van 
er Walt en W. R. Laoubscher, albel 

an Groote Kerkgebou 703, Kaapstad. 

t .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesta Drukkery, Btellenboscb, VIr 
dte etenaars en uttgewere: VOORSLAO 
(Edma.) Beperk, Groote Xerkrebou 
'103, Poabu. 14.11, JterkpleiD, Jta&p. 
lit& d. 
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In 'n verklaring wat die Kaaplandse Icier van die Osse
wabrandwag, dr. F. D. du Toit van Zyl, verlede week uitge
reik het, lc hy die baie logicse stelling neer dat die Westerse 
moondhedc in Korea nie teen kommunisme veg nic, maar 
tocvallig teen kommuniste omdat laasgenoemde agressors 
is. Dr. Van Zyl het vcrdcr aangctoon hoc daar indcrdaad 
ook nie teen agressic geveg word nie omdat Sjina tog ook 
tot agrcssor deur die V.V.O. verklaar is, maar MacArthur 
ontslaan is juis omdat hy ook stappc teen Sjina bepleit bet. 
(Ons cie Minister van Verdediging het verlede week verklaar 
dat die Unie sy magtc in Korea sal terugrocp indicn die oor
log tot Sjina uitbrei.) ,Wat maak Suid-Afrilmanse troepe 
dan in Korea?" het dr. Van Zyl heel tereg gevra. Sedert 
bovcrmelde verklaring in Die O.B. vcrskyn het, hct ook Die 
Burger in 'n buitelandsc oorsig verklaar dat die tocstand in 
'Korea .,by die dag gekker word." DiC' blad toon aan hoe die 
lciers van die Vercnigde Volke sc rnilitere magtc die Korn
rnuniste nou al rnoct uitdaag om 'n groot offensicf van stapel 
te stuur omdat hierin die enigste metode le om tot 'n mate 
met die agressors af tc reken - hulle agtervolg, mag hulle 
op grond van politieke beleid nic doen nie. Waar dit die 
toestand is, spreek dit vanself dat die Kommuniste steeds die 
hcf in die hand sal hou. 

l\fACARTHUR 

Ek vernecm dat vertcenwoor
digcrs van al die poliUckc 
partye wat in die parlemcnt 
vertccnwoordig word tans weer 
bedrywig ls met die oog op die 
instclling van 'n pcnsiocnskcma 
vir parlcmcntslede. Dlt is nic 
die ecrstc keer dat pogings 
aangewcnd word om so 'n 
skema In wcrking tc stet nie. 
Ledc \'an vorigc parlemente 
van die Unie het reeds heelwat 
aanvoorwerk in h1erdic verband 
gedocn. Maar altyd tevcrgccfs. 
Ek wcct nic of die pogings 
wat tans aangewcnd word met 
sukscs bckroon sal word nie. 

Daar word, in icdcr gcval, 
voorgcstcl dat !cdc mlnstens 
twaalf jaar lank pnrlementslid 
mocs gcwees het voordat hulle 
op pcnsioen sal kan aanspraak 
maak. En dan slcgs as hulle 
nic mcer lid van die parlement 
is nic. 

. Miskicn mag ek oorgehaal 
~tussen het ook ge~l. Mac~rthu: ~y st~nd~unt voor d~e I word om toe te gee dat 

:"-menkaanse Kongr;s ~1teen~estt. D1t IS dmdeltk. dat by n~e po.rlcmen~slede maar vir bulle 
111 terme Yan agress1e dink me, maar van bekampmg van dte 'n pens10enfonds mag op
lmmmunisticsc bedreiging. ,.Die kommunistiese bedreiging bou. Maar dan moct hulle 
is wereldwyd in omvang. Sy gcslaagde vooruitgang in een dit self opbou en nic vcrwag 
gedcelte dreig om elkc ander gedeelte te vernietig," is die dl\t die belastingb_etalers daar
gcneraal se stelling. Daarom bcveel by aan dat 'n vloot- toe m~et ~y~ra me. ~k ho_op 
blo~kade te~n Sjina deurgevocr en dat die bepcrkinge op die ~~~ :i1:rd%m~~~; ;:t" r:~n~:=~~ 
nas10nale SJmese op Formosa opgehef moet word sodat bulle stem. Die arme belastingbeta
'n bedreiging vir die Sjinese Kommuniste vanaf die suide Jcr gaan reeds gcbuk onder die 
kan word. Die generaal het verder die mening uitgespreek ondraaglike las van die stygen
dat Sjina reeds al sy kragte in die Koreaanse stryd gewerp de lcwenskoste. En dit sou 
het en daar dus geen groter gevaar kan ontstaan deur hom darem ironies wees as die 
in sy eie nes aan te val nic. Of genl. MacArthur reg is in sy mense wat hy na die parlement 
oordeel sal wel van belang wees indien die V.V.O. besluit gcstuu~ het om sy las vir hom 
om sy advies te aanvaar en die oorlog tot Sjina uit te brei. te ~erhg - nle aileen. geen ver
,., k d f d' h "d' · • k · h dh f ligtmg aanbrlng me, maar " aar ver cer o reg, 1e Ul 1ge post<,Ie an me ge an aa bo op d"e In . a d a k 

d . D" n• t I S 'd Af 'k k . b k t' on I s sw ar er m a wor me. IC n es e en oo ' m - rt a an me e OS Ig deur pensioenc vir hulleself ook 
om kosbare lewens in bul duisendtalle op te offer in 'n nog op sy skouers te Jaai. 
stryd wat nerens been lei en 1>er slot van sake ook geen 
beginsel rank nie. As agressie maar net bekamp word waar Maar om heeltemal eerlik te 
die skuldige klein is, maar deur die ''ingers gesien word wees moet ek beken dat ek nle 
waar die agre<;sor groot is, is optrede selfs nie een s van 

1 

do.arvan hou dat parlemen~
soveel waardc dat dit die kommunistiese agressie elders in le~e pcnsioenc mo_et k:y me. 
die wercl<l kan afsl{rik of die moraal van bedreigde \'Olkcre Lldmaatskap v~n die pailcment 

. • . . behoort dcur d1e betrokke per-
k.an versteWI~ me. Dtt word da~ dte me~~ nuttelo<;e OJ?Off~- soon be!lkou te word as •n hoe 
rmg wat bedmk kan word, en m daard•e geval sal dtt dte roeping en nic as •n bcroep nic. 
plig van ons regering wees om geen verdere Jewens in die En as 'n man pensiocn kry na 
bodemlose put van Korea te gooi nie. twaalf jaar se diens Jyk dit 

BRITTANJF; 

darcm al tc vee! asof hy 'n be
roep bcoC'fcn het vir wins en 
nie 'n hoe roeping vcrvul het 
nie! 

Maar daar is 'n saak van veel groter belang vir die Unie. 
Die ontslag van MacArthur en die kleitrappery in Korea is lis Strydom se Mo11d 
regstrceks te wyte aan die Britse twecslagtige beleid teen- G ? 
oor die kommunisme. Brittanje was die eerste wat hom esnoer. 
g<'haas het om die hand ,·an niendskaplike erkenning uit te I s d t d' J"t" k d . . k . . b I b . d . p k' D" e er le po I le e me cwer-
reii{ a.'\? die_ ommumst•ese re e lc- ewm . m e mg. It ker van ons blad _ In •n arti-
was BnttanJe wat voortgegaan het om ohe en ander oor- kcl wat 'n paar wekc gclcde 
logsbenodigdhcde aan Sjina tc verskaf nadat Amerikaanse verskyn hct - my aandag op 
bloed al in Korea gevloei bet. Dit is ook Brittanje wat 'n die saak gevestig het, het ek 
bcleid teenoor anti-kommunistiesc Spanje volg en op ander ook In ander kocrantc gelees 
afdwing wat mank dat kommunlsticse wortels alweer in dat die Koukus van die Her
daardie land begin indring. Dit is ook Brittanje wat saam cnigdc Nasionale Party opdrag 
met sy verdwaasdc wapenbroer Frankryk nog steeds in die gegee _het aan sy !cdc 0 '? u~t 

· · D" · · • tc SkCI met propaganda VIr diC 
pad dvank Dmtse. ht~rrysen1 1s stat an. Idt. tsbBnttan)e wd·arukt n~g republic!<. Die feltc skyn te 
stec. s ox:~J.II_~UnlS _1esc e emen e nan IC oe~em vas m wees dat, op aandrang van dr. 
sy ete admtmstraste en oorlogsnywerhede. DIC gevalle Fuchs D. F. Malan, H.N.P.-lede belet 
en Pontecon·o was maar net die sirnptome van 'n kwaad wat is om toesprakc te hou waarin 
nog steeds geduld word, en nie die kwaad self wat verwyder hulJe plcit vir 'n republiek en 
is nie. waarin Suid-Afrlka se uitein-

Dit is Brittanje wat met halwe en oud-kommuniste in 
sy belangrike dcpartemente van oorlog en verdediging sit. 
En so hopcloos word die Britsc toestand in Arnerika beskou 
dat in daardie land geglo word dat selfs al sou Churchill die 
bcwind oorneem, daar geen noemenswaardigc vcrandering in 
Brittanje se buitelandse beleid sal kom nie. Trouens, dit is 
reeds van baie betroubare kant berig dat Churchill inder
daad self te vinde is vir 'n \'Crsoeningsbeleid teenoor Rusland. 

delike uittrede uit die Britse 
Statebond in die vooruitsig ge
stel word. Dit betekcn dat die 
rcpublikeine in die H.N.P. stom 
gemaak is. 

Ek het dadclik begin wonder 
wat mnr. J. G. Strydom, Icier 
van die H.N.P. in die Trans
vaal, se houding gaan wces. En 
ek bet die koerante dopgehou 

Wanneer die 'Veste opgeskeep sit met so 'n lompe las, is vir Strydom-tocsprake om uit 
dit beeltemnl Yerstaanbaar dat daar in Korea nie voor- of te vind of mnr. Strydom gaan 
agteruit gt'gaan kan word nie. l\laar wat nie so verstaanbaar swyg of praat oor die republiek. 
is nie is waarom 'n na<;ionale regering juis teenoor so 'n Brit- Ek weet nie of ek sleg gekyk 

het nie, maar ek het vir 'n 
tanje en OJ> so 'n tydstip die bande met die Brite Ryk hegter week-of-wat gcen Strydom-toc-
ma~k in plans van losser. Bcsef ons reg~ring wa~~h!en Suid- spraak in •n koerant gesien 
Afrika kan tuimel wanneer by ekonomtes en mihter vasge- nie. En toe sien ek 'n bcrig 
l<oppel word aan 'n land \\ie se instink ,·ir selfbehoud so 'n in Die Trnnsvaler van 'n t~">c
laagh·JlUllt bcreik bet? spraak wat mnr. Strydom op 

Potchefstroom gclewcr hct. Dit 
is 'n gocio toets, het ck by my
self gedink, want as daar C'Cn 
plek in die Transvaal is wanr 
mnr. Strydom met reg vcrwag 
!{an word om oor die republick 
te praat dan is dit Potchcf
stroom. Ek het die tocsprao.k, 
soos bcrig in Die Transvaler, 
noukeurig deurgelecs. Mnr. 
Strydom het nie 'n woord oor 
die republlek gese nic; hy het 
nie cers daarna vcrwys nie. 

Dit mag bloot toevallig wees 
dat mnr. Strydom niks gcsc het 
oor die rcpubliek op Potchef
stroom nie. En dlt. mag wees 
dat hy more of aanstaande 
week 'n pragtigc republikeinse 
tocspraak op een of ander plek 
gaan afstcek. Hy mag dit docn. 
Maar mnr. Strydom sal my 
SC'kcrlik nic kwalik neem nie as 
ek hl'kC'n dat die suspisie by my 
opkom dat hy doclbewus ge
swyg het oor die rcpubliek om
dat sy mond gesnocr is dcur dr. 
Malan en die partykoukus. 

Ek sal voortgaan om die koe
rantc dop te hou vir Strydom
locsprake en sodra mnr. Stry
dom oor die republic!{ praat sal 
ck dit in hierdic ltolomme aan
kondlg. Dit is 'n belofte. 

Neurotiese Koeie 

Die meestc mcnse het al ge
woond gcraak daaraan dat gc
leerde mensekenners deesdac al 
mcer en mecr die psigo-anah
tiese metode gebruik om die 
menslike wangcdrag te verklaar 
of tc verskoon. Vir elke m's
daad is daar 'n verklaring of 
'n verskoning. Blykbaar het 
misdaad nou 'n krankheid gc
word; die misdadiger 'n pasillnt; 
en behoort tronke eintlik hos
pitale te wecs. 

As 'n man sy vrou en kindcrs 
mishandel dan is dit sy ouers 
se skuld. Want bulle het hom 
heel waarskynlik in sy kinder
jare bclet om sY speelgocd sluk
kend te brcck en nou moct hy 
in sy grootmansjarc sy vrou 
en kindcrs stukkend breek. Die 
dief wal steel sock glo maar 
net om 'n onderdruktc drang 
te bcvredig. En so gann dit 
aan. 

Hicrdie soort verskoning
soekery en goedpratcry \'an 
kwaad en misdaad IS erg gcnocg 
wannecr dit ten aansien van 
mense toegcpas word. Maar 
dit word warrempel ook nou 
na die dicrewercld uitgcbrei. 
In Amcrika is daar dccsdae ook 
neurotiese koeie! Die geleerde 
koei-kenners verklaar dat clke 
trop bccste 'n koningin-koei 
het. En die J:ompctis1e om 
koningin te wecs 1:~ glo baie 
stcrk onder die kocie. Dit ge
beur dat die armc koeic wat 
uitsak in d:e kompetisie vrecs
lik slcg daaroor voel. So\'eel so 
dat bulle dan neurotics word, 
C'n dit is glo eintlik die be
langrike punt - hulle melk be
gin opdroog! Nou weet die 
melkboere. Sodra die koeie be
gin opdroog moet hullc dadelik 
'n nuwe skoonheidskompetisic 
In die koeistal begin organisecr. 

Die Man Jf'at nie Sy 
Verjaardag l(an Vier Nit• 

Ek het onlangs 'n berig in 
die koerantc gelees waaroor ck 
nie kon Jag nic. Die berig lui 
dat Maurice du Plessis. die 
cerste minister van Quebec, in 
die ongelukkigf' posisie verkeer 
dat hy nie sy vcrjaardag kan 
vier nie, " ·ant . . . hy verjaar 
op 20 April en soos die herrie 

Ek is misklen baie dom, maar 
ek kan nic verstaan wat Hitler 
se verjaardag te doen het met 
die viering van die Eerstc Mini
ster van Quebec sc vcrjaardag 
nie. AI is die geboortedatums 
van die twee mannc dlcselfde 
dan vcrstaan ck nie wat die 
Eerstc Mini!ller belet om sy 
verjaardag tc vier nie. Hitler 
kan hom tog nie belet om dit 
te docn nic - hy is lanka! dood 
en bcgrawc. 

Sou die Eerste Minister en 
die inwoners van Quebec se 
haat teen Hitler en die Duitse 
volk dan nog steeds so groot 
wecs dat die Eerste Minister 
onwillig is om sy cie vcrjaar
dag tc vier as dit toeva.llig 
saamval met Hitler se gcboorte
dag? As dit die geval is dan 
bcskou ek dit as betreurens
wanrdig. Die inwoners van 
Quebec, net soos aile ander 
dcclhebbers aan die westerse 
bcskawing, moet broederhaat 
uit hul harte vcrban. Dit is 
nou die tyd dat die Kanadese 
en die Duitsers - alle beskaaf
de volke - hulle sal vcrcnig in 
hul haat teen die verskriklike 
kommunistiesc bedrclging uit 
die Ooste. Wat sou daarmee 
vcrkcerd gewees het as die heer 
Du Plessis sy vcrjaardag gevler 
het en bv. by die geleentheid 
sou gese het:,Adolf Hitler en 
ek het twec dinge met mekaar 
gemeen. Ons is op dieselfde 
datum gcborc en net soo.s hy, is 
ck ook vasbcrade om die kom
munist'ese wcrcldgcvaar met al 
die mag tot my beskikking tc 
bc\'eg." Sou dit verkeerd ge
wees het? Ek glo nie. Sou 
die paar vriendelike woorde 
nie 'n soet druppel vir die Duit
sc volk gewccs het nie? En 
sou dit nic goeie taktiek ge
wecs het vnn 'n oorwinnaar wat 
graag die stcun van sy verslo.ne 
vyand vir 'n nuwe oorlog wll 
vcrkry nie? Dis darem hoog 
tyd dat die westcrse oorwin
naars cffe uit hul pad gaan om 
vriende tc maak met die wes
terse vcrowerdes - want die 
twee moct in die komendc oor
log bondgC'note wees. 

Schuman-Pian 
Goedgekeur 

Tegnici en diplomate hct ver
lcdc weclt die Schuman-plan, 
waarvolgens die steenltool- en 
staalbedrywe van Wcs-Europa 
vcrcn!g word, goedgckeur. Dit 
moet nou dcur die onderskeie 
pnrlcmentc van die ses deelne
mcndc Jande, tc wete Wes
Duitsland, Franltryk, Holland, 
Belgiti, Luxcmbcrg en Italii!, be
kragtig word. 

Helpmekaar 
Ad res 

Die adres van die 

Se 

Help-
mckaarverenlging van wie daar 
onlangs 'n oprocp om fondse 
vir studiebeurse uitgegaan het, 
is Groote Kcrkgebou 903, Kaap

stad. 
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tARIEl" VIR Ql:KL,\SSIFISEF.RDF. AD\'ERTE:\SIES: 

Rubboud~llke Kennls&tm lqs: 
(\'erlowtng, huwellk, ceboorte, lterfgeval, In meworiam, celukwenslng, 
ens.) ld. per woord ; m inimum 2/6 per pJa.ing. Yoorultbetaalbaar. VII 
berb."<llngs 2!:> pat . afalag, 

IIAodriOI&d\'Ul<"JUIW~: 
Ecrate plulng 2d. per wo<ord. VIr herbalings 25 pst. atslag. 

lntek~ncrld Op .,Ole Q,8," 1\erak)D \<N.'klikJI): 12/ 6 per jaar Of 6/ 3 per 
6 maande. Voorullbe taalbaar. Stuur advertenslegeld, bcstelling.s en lntekengeld 
n11o YOORSL'lO (ED~IS,) Hl'li:., l'oobta 1411, Haapstad. ' 

WIE I{AN IIEI.l' 
\\lE RAN HJ<:I.I'. Vrlende In Die O.B. 

van 7 Moort ht•t ek gcnrlvertecr vir Cl· 
nansmle hulr•. n~en a111nbod ~ekry. 
Vrlende el< 18 r~rllk . !let u hult> so 
drlngend nodig. Vrn 20 of 30 pcroone 
om my elk no vir termyn 10 jaar 
te leen. Kan :; per•ent rente per jaar 
betaal. Sal r<·nte elke jllnr aanstuur. 
AasebiiPt!! Korpornnl, Poshus 1411, 
Kaapatad. 2~/4/1 

RADIO 
I.OV\V EN U)UW, dta Bu~mdo 

R&dlo·lngtni•uro, StAelew•tt. PAROW, 
verkoop en ll~ratel Jtat!lo'a •n El•lltrle•e 
ll'o•telle. Otrtglttratrda ll:tekt.rllttel~· 
aannemera. Foon 11-8(3:> 

TE KOOP 
"Phml•l met atel nuwe kamme. -

Doen nanaoek b y - Homm:ondante A. 
M. .Jpppe, C hsmb<-riJllruitraat, lZO , 
Woo.htoek. 4/4/18 

... W.\RT Al1-.TR \I.ORl' lit llH:."iS, 
waarop u t rots kan w «~ en daar Ia 
geen rede waarom u hulle nle a lma! 
~:root sal maa.k n it Kry hull~ net teen 
16/ 101· k .m.b, va n E . BOTHA, Bus 
1128, Bloemfontein. 31 / l /17B 

' n Uitr nsting 

Om Mt·•· 

Te Spog 

J~"AN 

1\IEDISYNE 

GE.SO="DIIEID Ia u regmatlge erfe· 
nla, oortuig u set! deur ona behande· 
lings te gebrulk en u kwaal te ont· 
wortel, skryf, lnllgtlng gratis, Boere
Jenee~>llllddeb, Posbua ! 272, Jobanne•· 
burg. B/1/9/! 9 

Voor a aue hoop van ~renet~lnl' laat 
vaar, en u aan die ergste ooderwerp 
skryf, dan vir oulaas, raadpleeg 
Ole Boerevrou, Dna 7559, J ohanneaburg. 

(Nr.l) l/9/!9 

GBYSHARE 
GRI'SHARE, eldlters, ou voorkoma, 

onnodiK. OortuJg u aelr deur OR \:'S· 
fl.\ .<lRW O!Ii DEK die jongate lruna
matlge wereldwonder, haar en kopvel 
voedingamlddel t e gebrulk, akadalooe, 
kleurstofvry, 'S/· per botlel, geld mtt 
tlestelllng.-Boere~rUeeamlddela, Poobwo 
t272, Johannesburg. D/1/11/4.9 

Antlgeya lmnSmatlce llaar, kopvet 
voedlng. Herstel gryshare en baard 
b!nne een maand tot natuurllke ldeur, 
of geld terug. Geen klelll'8tof. f5/8 
Per botlel. poavrJ'. Kontant met be· 
atelllng. Die Boerevroo , Poabna 7559, 
JohAnneabuf'&'. J.'H/6/W 

MEUBELS 

~IEllBEL.'!!.- Beter meubela teeD 
b11llker pryse Ba.bawaent11es, etoot· 
karretjle.t, clr iewlele, llnoleuma, tapytt, 
ens., ook a ltyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld w a...,.ln u belllDII:II~l 
- Vl.'!!SEB-!IIEUBELS, L&nga traat 1711, 
Kaapatad. 3/12/11 

J uweeltj ies uit Hansard 
Dit ko~ die "·olk 'n h ele hoel geld om d ie pnrlement nan die gang te hon. 

Die koste k om neer op ongeveer £3 per woord wat cbar gepruat word. ~7at 
die volk '\-'OOr hetaal, is die volk geregtig om t e ~("uiN. Hierond<>r '\-'olg nog 
' n J>aaiement uit Hansard: 

DIE MINISTER VAN VER· 1 die agb. Minister se dnt hy die 
VOER: Mnr. die Speaker, mag party aanval en derhalwl• nit' 
ek daarop wys dat agb. !cdc aan agb. lede van die Rand aanval 
die anderltant van die Rand dik- nie. Ek word daarop g<'wys dat 
wels die Naslonale Party be- die hele basis van die parlcmcn
skuldlg hct dat hy onder die be- tere stelscl rcgering dcur die 
hccr stann van Nazii'smc . . . party is, die regering deur die 

party en die opposisie dcur die 
MNR. LAWRENCE: Ek het party. As daar derhalwe vcr-

dit nle gese nie. wys word na 'n party, dan lyk dlt 

DIE MINISTER VAN VER
VOER: . . . dat hy 'n pion is 
van Hitler, 'n uitdrultldng wat 
die ngb. lid vir Soutrivier (mnr. 
Lawrcncc> self gcbruik hct en 
ck mcen dnt dit nou cnigsins 
klndcragtig is dat die agb. lid 
vir Soutrivier op hlcrdie stadium 
na wat hy in hierdie Raad gese 
het en na wat toegelaat is in 
hierdie Raad 'n punt van orde 
opl?er. 

vir my die onvermydelikc ge
volgtrekking dat die indiwlduclc 
!cdc van die party daardeur ge· 
raak word en ek vra dat die agb. 
Minister dit moet terugtrek. 

DIE SPEAKER: Mag ck daar
op wys dat die Speaker gccn 
partye ken nic. Hy ken aileen 
lede van die Raad en 8!; daar 'n 
rcfleksie gcwerp word op 'n lid 
sal dit die plig wces van die 
Speaker om die lid wat die rc
fleksie maak tc vra om dit terug 
te trek. Ek hcrhaal dat die 
Speaker geen partyc ken nic. 

kans gegec om wt•c r asem te 
~ltcp. Ek het gcse dat die 
,.Anglo American Corporation" 
'n bestuurder van die Verenigdc 
Party aangestcl het. 

MNR LAWRENCE: Dit is nie 
waar nie. 

DIE MINISTER VAN AR
BEID: Ek praat van die ann
stelling van dr. Van Biljon en 
volgens die vcrldaring van agb. 
ll•dc ann daardic kant van die 
Raad toe die aanstelling oor
spronklik gcmaak is, is dr. Van 
Biljon aangcstel as bcstuurdcr 
van die Verenigde Party. Nou 
sl! ck in die vcrbygaan ... 

'N AGB. LID: Dit is nie waar 
nlc. 

DIE ~U~ISTER VA..~ AR
BEID: . . . dat ek slcn dat die 
.. Anglo-Americafl Corporation'' 
ook 'n pos aangcbicd het aan 
mnr. Marshall Clark. Ek wil 

MNR BARLOW: Mnr. die 
Speaker, mag ck op 'n punt van 
ordc u daaruan herinner dat u 
drie dac gcledc my uit ordc ge
rei\1 hct omdat ck na twee agb. 
ledc ann die nndcrkant as Nazis 
vcrwys hct. Mag ek u daaraan 
hcrinncr, mcncer, dat daar al
tyd In hierdlc Rand bcslis is dat 
as die party aangcvnl word, dan 
bctclt<.'n dit die party In die Par
lcmcnt. 

:MNR. ABRA.ILU.'l: Mnr. die graag ''andag voorspel dat mnr. 

AGB. LEDE: 0, Nee! 

MNR. BARLOW: Mag ck u 
daaraan herlnner, mcnccr, dat 

Speaker, ek staan op op 'n punt Marshall Clark binnckort mede
van ordc. Die agb. lid vir Hos- bestuurdcr van die Vercnigde 
pitaal (mnr. Barlow) hct gcsc Party sal wecs. 
dat !cdc wat aan hierdic kant I 
van die Raad sit 'n klomp lcue- DI E SPEAKER: Die agb. M!-
naars is. nlstcr moct tcrugkcer na dtc 

DI E SPEAKER: Orde; Sal die 
agb. lid vir Hospitaal se of hy 
daardie woordc gebrulk hct? 

1 

wctsontwcrp. 

Skotte Gee 
- die agb. Minister van Vcrvocr 

MNR. BARLOW: Nee, mnr. 
die Speaker, ek het die volgcndc 
gese. U bet aan my gevra om 
te herhaal wat ek gcse hct en 
ek sal dit hcrhaal. Ons bcwecr 
dat as julie se dat ccn van ons 
manne in die diens is van Op· 
penheimer, dan is julie 'n klomp 
leuenaars. 

Klip 
Terug VERVOERDIENS 

Vlr algemenB ~UNWk .. 
ook v~er van men.B tY66 fn 

uerbmdt"f Met 

dit nctnou self gcse hct. Hy 
hct gcargumcntccr dnt ons dit 
gcdocn hct. \Vel, as ons dit 
gcdocn hct, maak twee vcrkccr
dcs nog nie ccn regtc ding nie, 
en nou kritisccr die agb. lid die 

J, A. STRAUSS 

1 

Speaker, omdat h~ ditHnic
1 

uit 
ordc gerccl hct me. y s ccp 

Posbus M - - TelefoGII t-ISII nou die Speaker in, die hoogste 
PABOW waardighcidsbeklccr in die land. 

Parow 

Die luoningsklip wat op 
Kersdag uit Wcstminster-abdy 
dcur !cdc van 'n Skotsc vry
hcldsbcweglng vcrwydcr is, is 
vcrlcdc week ann 'n ou Skotse 

DIE ~PEAKER: Die agb. lid abdy ultgclewcr waar Britse 
moet dlt tcrugtrek. pollslc bcslng daarop gele het. 

As icmand 'n vcrklaring maak 
teen 'n party in hicrdic Raad, 
bctckcn dnardic party die mcnsc 

1\Dl'R SARLO\\': Wat moct t' k I Daar word van Skotsc kant nog 
tcrugtrck? gchoop op 'n kompromis oor 

Teken DIE. 0.8. • 
1n op 1 • wa in die Raad sit. Dit is her· 

• haaldclik bt:po.al dcur Speakers. 

o.lic pick wanr o.lie klip voort
'N AGB. LID: Dat ons' 'n ann gchou sal word. 

klomp lcuenaars is. 

DIE SPEAKER: Die agb. lid 
moet dit terugtrck. 

Die Brltlic dcpartement van 
justis ic het aangckondig dat 
gecn stnppc tecn die oortreders 
gedoen sal word nie - uit vrees 
du.t dit dif' Skotse nnsionalisme 
snl nanwal<ker. 

Suld-Afrikll. Is vandag 'n Konlnkryk onder 'n Britse koning : 

DIE O.B. vcg vir 'n Republick onder 'n Att·ikaanse P resident. 

DIE O.B. 

e Verwcrp die Partystelsel wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylose Eenheldstaat. 

e Verwcrp vcrteenwoordiging deur handJangers van politleke 
partye en vcg vir rcgcrlng deur vrye volksverteenwoorditrers 
en deskundige beroepsver teenwoordigers. 

e Verwcrp die Kapitalisme en veg vir 'n Atri.kaner-volks· 
ek onomie. 

e Verwcrp die politlckc, maatskaplikc en ekonomiese inte&"rasle 
van die nie-blanke en vcg vir territor iale apa rtheid. 

DIE O.B. wll 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal Is ook u ldcaal. Help om dit te verwesenllk . 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op a3 intekenaar 
O.B." t ot ek u in 7;ennis stel om t oesending t e staak. 

B ier by ingcsluit vina u die bedrag van .................... . 

.. ...................... vir die efJrste .............. .. ... . maande. 

NAAM ........................................... .... .... .. ...... .... . 
(Naam en Adres In Blokletters) 

POBADREB ........................................ ......... ....... . 

••••••••• 0 0 ~ ............ 0 0 ••••• 0 •••• 0 0 •••• 0 •••• 0 0 ••••• 0 ••• 

......................................................... 

·········································· 
H andtekening. 

Intekengcld: 12/6 per jaar of 6/ S per halfjaar. 

Voes uaebllef Kommlaale by plattelandse tjeka. 

DIE SPEAKER: Ek dink dat 
die agb. Minister nie 'n toe
spraak moct hou wao.rin hy 'n 
rcflcksic wcrp op agb. lede nic. 

DIE MINISTER VAN AR
BEID: Die .,Anglo-American 
Corporation" het sclfs sover ge
gaan om 'n bcstuurdcr van die 
Vcrenlgdc Party aan te stcl. 

MNR LAWRENCE: Mnr. die 
Sp<'akcr, ck vra vir u in alle 
billlkhcld of in bcstaandc om
:;tandighcdc, ek 'n vraag mag 
stel nan die agb. Minister. Ek 
wil graag wcct of ck dcur u, 
mnr. die Speaker, mag vra dat 
die Minister daardic bl•skuldi
ging moct tcrugtrek, 

MNR. W. C. DU PLESSIS: 
\Vatter beskuldiging? 

MNR BARLOW: Moet cit tc· 
rugtrck wat hullc gcsc het? 

AGB. LEDE: Jy het dit gesc. 

MNR BARLOW: Het die agb. 
lid die reg om tc sc dat nmr. 
Oppenheimer of sir Ernest Op
penheimer mcnsc aanstel om oor 
my die baas tc speel? Ek l!C 
dat dit 'n leucn is. 

DIE SPEAKER: Die agb. lid 
moet dit terugtrck. 

1\fNR BARLOW: Mnr. 
Speaker, se \'ir my wat l'k moet 
terugtrck. 

DIE SPEAKER: Di<' woord I 
,.Leuenaars." 

I
Soos Ons Lesers~

Dit Sien 

Hulp Aan 
Afrikaanse jeug 

DIE MINISTER VAN JUS-
MNR LAWRENCE: Dat die TISIE: Dat die !cdc aan hier- .,Lt• l'r", Kn~·.,nn, skryf: 

party 'n aanhangscl is van die die kant lcucnaars is. Ek sicn die andcr Afrikaansc 
.,Anglo-American Corporation." kocrantc, vcral Die Burger, 

DIE SPEAKER: Ek glo nie DIE SPEAKER: Dat die lede moedlg hulle le.<;crs nan om die 
. . aan Rcgeringsknnt lcuenaars Is. skoolkonscrt van dl'e Afrlkaan-

dat dit terugtrckking vcre1s me. . · t Sal die agb. lid dit tcrugtn•k. sc ldnders van Kenia hcclhar-
Ek hct slegs die Mm1s cr ge-
waarsku dnt hy gecn rcfleksie MNR. BARLOW: Ek hPt dit tig tc onderstcun. Langs hier-
moet wcrp op enlge lid van nic gese nie. uie wcg wil ek mede-O.B.-lesers 
hlerdie Rnad nie. Die Speaker VI'U: Onderstcun ons mede-Afri-
kcn gcen partyc nic. AGB. LEDE: Jy hct. lmner van Kenia; hullc het ons 

hulp so nodig. Die geld gaan 
vir die bou van 'n Afrikaanse 
sltool nldnar. 

MNR. LAWRENCE: Mnr. die 
SpNlkcr, as u my sal vergun -
ek wC'et dat u dit sal doen -
wll ck dit sc, dat <.'k dink dat 
dit duldcllk is dat as 'n party of 
'n grocp aangcval word, dan 
word cnige lndiwidu wat vereen
selwig knn word met daardic 
grocp, as bchorcnde tot die 
grocp, ook aangcval. Dit is 'n 
stelling wat dcur die howe ncer
gele is in d ie gcval van B. K. 
Long teen .,Die Burger." 

DIE SPEAKER: Dit was nic 
in hlcrdic Raad nie. 

MNR BARLOW: Ek hct g<'SC 
dat as agb. lcde sekcrc dinge 
gcse hct, dan se elt dat hulle ... 

DIE SPEAKER: Orde! Dit is 
bale moeilik vir my om tc hoor. 

MNR LAWRENCE: Mnr. cllc 
Speaker, ck het vcrstaan dnt die 
agb. I'd vir Hospitaal hi<.'rdlc 
opmerking gemank hct dat as 
agb. ledc . . . 

AGB. LEDE: Nee, nee. 

DIE SPEAKER: Sal die agb. 
Minister aangaan? 

~fNR LAWRENCE: Ek be· DIE MINISTER VAN AR-
wccr dat dit ook in hicrdie Raad BEID: Mnr. die Speaker, hier
moet geld. Dit is vcrgcefs dat die tussenspel het vir my 'n 

En verdcr, wat bctref die op
ro!'pe vir hulp aan die Help
mclmar-vcrcnigin.g wat u in ons 
blad ook van gemcld het, plans 
tog vir ons asscblicf oolt die 
vollc adrcs van die Hclpmekaar. 
Ek wil graag ook iets stuur 
en wil graag mcedcel dat ek 
die bedraggle stuur as gevolg 
van die oproep in Die O.B. 
Ander lcsers wil ck ook vra 
om tog d ie Helpmekaar tc on
dcrstcun; ons is dit aan ons 
nagcslag verskuldig om ons be
hocftige studcnte te help. Kom 
Aan!! 
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DUITSE 
VAN 

GENERAAL VERTELI 
REGSVERKRAGTING 

Onthullings in verhaud met die behandeling 
van Duitse gevangeues onder die Franse is vervat 
in 'n verklaring wat deur gencraal Ramcke uitge
reik is in die maandhlud Der W eg wat in Argenli· 
nie uitgegee word. Genl. Ramcke het 'n J>nar 

Gevangenes 
Wag 7 jaar 

AI Op Verhoor 
maande gelede uit Frankryk ontvlug waar hy nog eteeds eedert die eimle 
van die oorlog aangehou is in afwagting van 'n verhoor weens sogenaamd(• 
oorlogsmisdade. Die hewerings dat hy op pm·ool uitgelaat was en sy ('l'C· 

woord gehreek het deur te ontvlug, word deur die generaal heftig ontken. 
Die hoofdoel van ey ontvlugting, verklaar hy, was om die onreg te<'n hon
derde jong Duitsers wat in kerkers verkwyn onde1· aandag van die w~reld le 
bring. 

Genl. Rameke verklaar dat die 
Duitsers kragtens 'n wet van 
1914 deur die Franse voorlopige 
regering onder 'n ultsonderings
reg gestel is wat later in 1948 
herbekragtlg is ten spyte van 
skerp besware van die kant van 
Franse regsgeleerdes, Die hof 
wat kragtens hlerdie buitenge
wone regspleging ingestel is, 
bestaan uit ses regters van wie 
vier aan die weerstandbeweging 
behoort bet. Wat hierdie feit 
beteken, kan besef word wan
neer bedink word dat die kom
munlste die grootste aandeel in 
die weerstandbeweging geneem 
het. 
Duisende Duitse soldate is se

dert 1945 voor hierdie buitenge
wone geregshof gesleep en vor
oordeel tot lang tronktermyne, 
terwyl honderde nog in die tron
ke sit en wag op hul verhoor, 
van wie 'n groot aantal aange
hou word bloot op grond van 
die berugte ,,kollektiewe skulll"
beginsel waarvolgens aile lede 
van sekere organisasies strat
baar is bloot op grond van hul 
\·oorrnalige lidmaatskap. 

WAG AL SEWE JAAR 

Talle van hierdie aangehou
denes sit nou a! in die sewen
de jaar van hul afwagtlng op 
verhoor. 

,.Dit bet sekerlik sedert die 
1\liddcl-eeue nog noolt in Euro
pa gebeul' dat mense sewe jaa r 
lank vir ondersoek opgesluit 
w o r d nie," verklnar genl. 
Ramcke. 'n Groot aantaJ van 
die aangehoudenes wag sells 
nog vir die formulering von 'n 
aanklag teen bulle. 

Hy verklaar hom oortuig daar
van dat 'n groot aantal Franse, 
selfs van die mees vaderlandslie
wendes, hierdie partlsane-regs
pleging ten sterkste afkeur. Ver
a! die ywcr waarmee die Franse 
advokate bulle hierteen verset 
bet, spreek tot lof van die Fran
se regsprofcsslc. ,Dog die arm 
van die weerstandsbeweglng is 
lank. Oral In die Fransc leer, 
departcmcnt van justisie en die 
regsplegingsmasjlon sit bulle 
aanhangers In invloedryke .sleu
telposisies waar bulle elke po
glng van geregtigheid die kop 
lnslaan. Aanvanklik is net 
Franse advokate tot die verde
dlging toegelaat, maar later is 
ook Duitscrs toegelaat onderhe
wig egter aan sulke beperkings 
dat hul dlenste ook maar waar
deloos Is. Hulle mag hul kliente 
byvoorbeeld aileen bystaan in 
die finale verhoor. 

VOORBEELDE 

Vervolgens noem die generaal 
'n paar voorbeelde van die be
hnndcling wat aan Duitsers in 

Wynne Stilweg 
lngesweer 

Sen. George Wynne, die derde 
Engelssprekende persoon wat 
deur die huidige regcring in 
die senaat benoem is, Is op 9 
April sonder vcrdere ophef as 
senator ingesweer. 

Franse kerkers uitgem'eet is -
,metodes wat geensins agteruit
staan vir wat 'n mens uit be
rigte van agtcr die Ystergordyn 
verneem het nle." 

In Mei 1947 is 'n jong val
skermjaer, Horst Scbaute.s, oor
geplaas no. die tronk in Rennes 
op aanklag dat by 'n Fransman 
doodgemaak bet. Maandelank 
was by toe a! In ander plekkc 
van aanhouding mishandel. ,.Toe 
hy doodsbleek en tot 'n geraam
te vermacr, oordek met slaan
merke voor my verskyn het, kon 
hy nouliks nog samehangend 
praat. Wat bet hy misdryf?" 

Op die gevegsveld in Julie 1944 
is die toe nog maar agtienjarige 
Horst Schautc.s aangc.se om 'n 
hoiir rang in sy kompanie te vcr
gcsel na 'n Franse bocreplaas. 
Die boer rang is deur die kom
panie-bevelhcbber aangese om 'n 
perdctuig te gaan haal. Die 
Franse boer bet geweier om dit 
af te gee. 'n Woordewis.seling 
het gcvolg en in 'n vlaag van 
woedo slaan die Fran.se boer die 
hoer rang plat en gryp sy rc
wolwcr waarmee hy na Schautes 
mik. Laasgenoemde was hom 
'n breuk van 'n sekonde voor en 
skiet die Fransman dood. 

VERBOOR 

Die hoer rang en Schautcs het 
die saak by die offisier aangc. 
neld. Die milit~re polisie bet 
die sank ter plaatse ondel'SO<'k 
t-n 'n verhool' gelas. Die krygs
'tof bet selfVerdedlg'ing erken. 
Die notule van die hof bet later 
in die hande van die I•'ranse gc
val en bulle bet Schautes in 'n 
k rygsgevangenekamp opgespoor. 
Die boer rang, die kompnnie
~evelhebber en aile andel' getuies 
het gesneuwel - Schautes bet 
aileen gestaan. 

Intussen is by na die tronk in 
Parys geneem waar sy saak in 
:\{ei 1949 vcrhoor is. Ten spyte 
van herhaalde versoeke is 
Schautes nie toegelaat om 'n ad
vokaat te kry nic. Ecrs twee 
uur voordat die vcrhoor begin, 
is 'n regsgeleerde dcur die staat 
verskaf wat nouliks kans gchad 
het om die klagakrif deur te lees 
laat stnan nog 'n onderhoud met 
'3chautes tc h~. Die hof b et vil' 
twee-derde!l bestwm uit voorma
lige weerstnndslede. 

TWINTIG JAAR 

Die advokaat bet op die jeug
dighcld van Schautes by geleent
held van die voorval gewys -
toe nog nle cens agtien jaar oud 
nic-- en op grond van selfver
dcdlging gepleit. Die uitspraak 
Wll!J twintlg jaar dwangarbeid. 
Scdcrtdlen sit Schautes, die 
enlgste kind van 'n eerlike Oos
Prulsiesc spoorwegfamilie, wat 
hul huls en vadcrland verloor 
bet, In 'n kerker te Loos saam 
met baic ander Duitse soldate 
wat op dergelike wyse veroor
dcel is. 

Die ander voorbeeld is die vol
gende: 

In Julie 1950 voor die militere 
hof in Parys, staan 'n Duitse 
militere konstabel beskuldig van 
,,marteling" van 'n partisaan wat 
by gevang het. 

REGUIT GEANTWOOim 

Die president: Beskuldlgde 
wagmeester Schneider, waarom 
het jy die getuie x by sy lnheg
tenisneming .so geslaan? 

Wagmeester Schneider: Die 
getuie hct my beste vriend, die 
Ieier van die Todt-organisaslc
diensafdeling Quimper - wat 'n 
nie-vegtende was in Mei 1944 in 
.sy motor op agtcrbakse wyse 
geskiet. Of by op slag dood 
was, betwyfel ck. Die moordc
naar bet die liggnam toe vol 
petrol gegool en hom in die 
brandende motor die nfdraand 
afgestoot. Ek bet die misdadi
ger opgespoor en hom by sy in
hegtenisneming in 'n vloed van 
woede ge1>lann en hom ook 'n 
skop gegce. 

IBE\'ESTIG 

Die president: Getuie, i.s dit 
waar wat die Duit.se wagmcc.s
tcr vcrtcl? 

Getuic: Ja, meneer die Presi
dent. Ek is 'n patriot en bet as 
'n lid van die weel'l;tandsbewe
ging- ann 'n maquis behoort. Die 
T.O.-Jeier was 'n vyaml yan my 
volk, daarom het ek hom doo<l
geskict en in S)' motor verbrand. 

Die president: Nou wei, dit is 
as patriotiese daad te verstaan. 
i\lnar die beskuldigde bet nie die 
reg gehad om iemand by inheg
teonisneming te slaan nie. By 
het daarmee sy bevoegdhede oor. 
skry en hom skuldig gemaak. 

Die hof het wagmcester 
Schneider tot vyf jaar tronk
straf veroordeel sonder inagne
ming van die vyf jaar wat hy 
reeds tyden.s sy ondersock op
gesluit was. 

TWEE M'ATE 

Dus ticn jaar tronkstraf vir 'n 
op.stopper en 'n skop wat by 'n 
moordenaar gegce bet. Ook 
Schneider sit in Loos saam met 
talle ander onskuldigc Duitse 
soldate. 

Bierdie swnre oorde<'l word 
uitgemeet aan 'n onderworpc 
land, maar toe l ·'ransc polisie in 
1948 sewe Franse te Retz tot 
skulderkenning ,·an sogenaamde 
brandstigting gedwing h~>t <leur 
hul handc tot \ ·erminking toe 
onder 'n drukpf'rs te hou, i!'; 
hierdie polisic nie tot Yerant
woording geroep toe die onskuld 
van die manne O}J 6 Desembcr 
1950 in die hot van Nuntes be
wys is nie, nidus genl. Rnmcke. 

Duitse Fabrieke 
In Unie 

Die oprigting van 'n Duitse 
sintetiese petrolfabriek volgens 
die jongste Duitse metodcs in 
die Unie, word tans beplan. Die 
aanvangsproduksie word op 
200,000 ton per jaar gestel -
dit wll s~ cen-vyfde van die 
Unic sc vcrbruik. 

Daar is ook sprake dat die 
Dultse fabrikant, W. Mcsscr
schmltt, wat tans op besoek in 
die Un1e is, 'n vliegtuigfabriek 
bier gaan oprig. Hy .sal ook 
trekkers, motors en vragmotors 
produs~r. 

VOLG KRUGER SE. 
VRYHEIDSPAD 

Die stryd onder lesers van Die Trnns\'aler oor watter 
pad deur republikcine ingeslaan moet 1word, waarvan daar 
in \'Orige uitgawes van Die O.B. gewag gemaak is, is verder 
opgevolg deur T. B. Floyd Yan Johannesburg wat skryf: 

Grang wil ck, as Engelsspre
kendc Afrikaner, dr. J. Albert 
Coctzce onderstcun in wat hy .sc 
oor 'n rcpublick. 

Ek stem saam met hom waar 
by su dat die nageslag sal adv. 
Strydom dankbaar wees dat by 
steeds die vaandel hoog hou vir 
die Rcpubliek van Suid-Afrikn. 
Ver1lcr stem ek ook saam \\IU\r 
by se llat die opofferings \'an ons 
volh: in <lie verlede nie gemanlc 
is om lid van 'n Britse Stat('
bond te wees nie. 

\Vat ons alma! van adv. Stry
dom admireer, is sy ccnvoudlge, 

<Vervolg van bladsy 1 kol. 4. l 

imperialisme bely ••n u:mprys. 
,,Engeland moet on, h~kcrm", 
het bulle begin plcit, llulle moes 
vel'ld::tal' dat bulle gl'.en Rim
bliek wil he nic. Hullc mocs hul 
,konsiliasie-lcer" sterkcr beplclt 
en vir die ccrstcmanl bet die 
woord ,rasschaat" 'n politieke 
wapen gcword. Ons is uitgcskel 
vir rassehatcrs. Dit wns onge
veer die begin van die skcl-tak
tiek in die politick. Later .sou 
die laster-tnktiel< volg. 

,.RASSEHAAT ~ODIG" 

Om mccr vet in die vuur te 
krap, skryf ck met gcnl. Botha 
sc bcsock ann Potchefstroom en 
sy aangrcnscndc kiesafdeling 
Losberg 'n hoofartikel waarin 
ck bcwcer dnt onder omstandig
hedc ,russcstryd 'n seen vir 'n 
volk Is.'' Met die koerant in 
die hand rocp by die wcreld tot 
getuic om nou te sicn watter 
rnssehntcrs die rebelleparty is. 
Die Rnndsc pers bet saamgeskel 
met De Volkstcm op my. Ook 
op die Blocmfonteinse Kongrcs 
van Botha se party bet hy die 
kwaalc bewering van die nasio
nalc kocrant as bewys van ons 
Ius op brocdcrstryd besprcek. 
,.Slcn julie bier Hulle bet nog 
nic gcnoeg bloed laat vloei nic!" 
Jlif'.rdie opswepery, soos teen die 
o,si'\H\bra.ndwag 27 jaar Jah•r 
wut ,.bl()('ll !';Oek", bet ingebeelde 
Hl'dt•liewendhei<l en papbrockc
righeid ondel' mede-Afrikancl"l 
geekstJloiteer, uitgcbuit vir par
t)·doeleimles! Die versct van 
die volk teen opswelging of on
dcrgnng wat ons bepleit bet, is 
dcur Botha-hulle omgetoor in 
aggrcssiewe rassestryd teen 
vrecdsame Engelse onder ons. 

WAS NODIG 

Dit was noclig om hit'rdie 
aanwa.kkering tot stryd om die 
bestaan van die Afriknansf• ra" 
tc doen in tcenstl'lling met die 
kreet van ,vergewc en vergl'et." 
Laasgenoemtle ht>t, nl't soos In 
die Tweede \'ryhcidsoorlog, in 
<lie Rebellie <lie Afrikaner die 
nederlaag besorg. 'n \\'f'ltrocp 
tot weeropstaan, tot volhou van 
die stryd was nodig; bly nou 
nog nodig. }~n \Wcr wus dit 
genl. Hertzog wat, hicrdie ltf'l'r 
te Zoutpan, in di<' Vry'ltaat, hil'l'· 
die st<'lling vcr<lNlig hl't hoof
,.aaklik op genoemdc gronde. 

Kort daarnu bet ek my dk• 
aanstclllng van die betrckl<ing 
as redakteur van Ons Koerant 
in Graaff-Relnct laat welgeval. 
In Trans\Uul bet die ~usionale 
Part:r, soos elders, meer die 
vorm \'an 'n ,·olksbcweging aan
gPnel'm en voorop is die l'epu
bliel' gt•st<'l. Dit was selfs in
strumcntccl om mense wat aan 
Botha so kant teen die rebelle 
gpvcg bet, om te swaai. Die 
men'ic bet weer 'n ideaal geha.d 
wnarnn bulle kon strewe. Die 
wekroep wus Vryheid. 

regult en e~:rlike strewe vir ons 
ideaal. .,Boerseun" keur die reg
ult stryd nf tc stel voor 'n meer 
dlplomatlcse optrede. Hy ver
wng, so so hy, 'n oulikel' diplo
maslc en bcter Ieiding. Waar 
ons vrlend 'n lout maak, is om 
tc dink dat ons vyande dwaas 
Is. Hy onderskat die krag van 
oprcgthcld en eerlikheid. AI wat 
'n oncerlike optrede - en diplo
masle, sluheld en lis is niks an
dcrs as oncerllkheid nie - kan 
hcrcik, is om die vyand agter. 
dogtig vir al ons optrede te 
mnnk. Ons kan sekerlik die 
sci'-n van die Here nooit op on
ccrlikc metodes verwag nie. 

Ons luag le in die opregtheid 
vnn ons stryd en in die geloof 
en vertroue op God. Die gcskic
tl('nis Yan die Afrikaner sowel as 
die ler is \'Ol bewyse dat (('en 
'ordering op die nasion ale pad 
van die diplomatiese of kompro
mie·lt>iding kom nie. Inte<'ndecl 
!tom dit van die hardc republl
ltlein en van wat ons vriend 
,. regorisme" nocm. 

SKl:'N 

\Vat mense dikwcls mislei, is 
die skyn van .sake. Om te ver
duidelik wat ek bcdoel sal ek 
die verkryging vnn die ,domi
nium-status" van 1926 as voor
beeld neem. Volgens lord Bal
four bet die imperialls lngewil
lig met die hoilr status om Cos
grove, destyds Ecr.stc Minister 
van die Icrsc Vrystnat 'n wapcn 
in die handc tc stop teen De Va
lera. Cosgrove bet 'n verwater
de nasionalisme voorgestaan, ter 
wyl De Valera die harde repu
blikein was. Oppcrvlakkig skyn 
dit of die Cosgrove-metode 'n 
groot stap in die vooruitgang 
van die Icrsc vryheidstryd ge
wen het. In werklikheid is dit 
vcr van die waarheid. Die En
gelse lmpcrialiste bet De Valera 
gcvrccs met sy harde republi
ltcinismc, sy ,rigorism" en dit 
was sy metodcs en rigting wat 
dus in waarhcid die boer .status 
gewcn bet. Sonder 'n De Valera 
was dnnr geen rcde om aan Cos
grove toe te gee nic. 

Maar kyk weer na ons geskie
denls. Wat hct On.se Jan Hof
meyr ooit vir die vordering van 
Alrlknncrvryheid bcreik? Het 
hy dan nie die Kaapse republl
keinc tot blnne in die imperia
listicse kraal gelei nie? 

Vergelyk Jan Hofmeyr, die fyn 
diplomaat, met Paul Kruger, die 
rcguit rcpublikein en rebel, die 
man wat ook dlkwels van ,rigo
rism" beskuldig is. 

Wat my betref, staan ek op 
die pad van Kruger, al is dlt 
.. rigorism" en ek glo in 'n reguit 
cerlikc en openlike stryd met 'n 
vaste geloof in God. 

.,Beaoek ona Tak ID d!e Wandel· 
gang, Groote Kerlr.cebou. m B&.Uotl, 
Eltktrlne Toeewue ., .)leab«<. Sllryf 
aan ona Poabeltftlllngaatde!IDg, l'lt.ll 
Uorkel, PoabUI 27ln, Kaapatad." 

Jrc. to 

Kle 
Ve 

regte 
word. 

:Mnr. P. 
«eantwoord 
verkiesing 
w'ing gewtn 
die volgende 

grond van 
veel geld 
stee word. 
neiging wat 
bestaan om 
bedreiging 
hande al 
ondeJ'!itreep. 

Watter 
beid daar ln 
se standpunt 
die w~reld 
hou met die 
'n onwilllge 
Brlttanje In 
met 
En dit is 'n 
~uid-Afrik:L 
ifll waar by 
aan Brittanje 
E-konomie~e 


	OB Koerant J10 No21 p6, pp1-5 1951-04-25
	OB Koerant J10 No21 p6, p6 1951-04-25

