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HUISIE WAT LEK 
Elders in ons blad vcrskyn 'n brief wat iemand aan Die 

Transvaler gerig het oor die republikeinse ideaal. Hy ver
dedig dr. Malan se ommeswaai in verband met die ideaal 
van afskeiding, en die argument wat hy gebruik is die nat 
pad waarop baie republikeine se voete al onder hulle uitge
gly het. Ons ag dit daarom van belang om 'n verdere ge
dagte daaraan te bestee. Die argument kom kortliks hierop 
neer dat die Unie kragtens die Statuswette ,soewerein 
onafhanklik en dus 'n vrywillige lid van die Statebond is." 
Dat die Unie onder die V.P.-bewind 'n agterryer van Enge
land was, was dus nie te wyte aan enige staatsregtelike 
afhanklikheid .nie, maar bloot aan die ,sentimentsverband 
van die V.P. met Brittanje." En omdat dit so was, was dit 
reg en goed dat dr. Malan tydens sy opposisieskap 'n repu
bliek, afgeskei van die Britse Ryk, voorgestaan het, maar 
noudat hy self aan bewind is, is so 'n afgeskeide republiek 
onnodig, omdat hy nie bereid is om lakei te speel nie. 

Voorts word dr. Malan se ,oulike diplomasie" ten op
sigte van die Engelse in hierdie verband geloof. Wat dit 
betref, sal dit goed wees om te onthou dat Afrikaanse Sappe 
in Transvaal en Vrystaat lank na die eerste wereldoorlog 
nog steeds geglo het dat genl. Botha. en genl. Smuts besig 
was om die Engelse Of uit te oorle Of tot republikanisme 
,langs <lie diplomatiese weg" te bekeer. Die geskiedenis en 
veral die tweede wcreldoorlog het getoon wie uiteindelik 
,uitoorle" of ,bekeer" was. 

STRYD WORD SINLOOS 

Maar laat ons van die gesldedkundige na die logiese oor
slaan. Die briefskrywer is nou doodtevrede om saam met 
talle ander voormalige republikeine die Britse Statebond as 
ewigdurende tuiste te aanvaar met die vooruitsig dat, na die 
voorbeeld van Indie, ons eendag Sy Majesteit die Koning 
se republiek kan word. Die logiese vraag op hierdie stelling 
is: Maar as Suid-Afrika kragten·s die Statuswette reeds vir 
die afgelope twintig jaar ,soewerein onafhanklik en dus 'n 
vrywlllige lid van die Statehood" is, watter groter vryheid 
kan 'n republiek binne die Statebond ons bring? 

Die antwoord op hierdie vraag sal hom verlammend laat 
geld in die politiel{, soos dit hom reeds al verlammend laat 
geld in die gedagtegang van die skrywer. Want as daar geen 
sprake meer is van groter vryheid nie, waarom sal mens jou 
moeg maak om die benaming van goewerneur-generaal na 
die van president te vcrander? Waarom Engelse stemme 
verloor ter wille van so 'n nuttelose formaliteit? In hierdie 
antwoord le opgesluit die haat wat sal ontbrand teen repu
blikeine in die toekoms, en daarin le opgesluit die swye wat 
'n partykoukus nou reeds sy republlkeinse lede ople. 'n 
Party offer nie stemme op vir sinlose formaliteite nie. 

NOU LEK HY ~lOS NIE! 

Maar laat ons nou kom tot die naiwitcit van hierdie 
stelling: Omdat dr. Malan nou aan bewind is - en dus nie 
lakeie-werk sal doen nie - is republikanisme nie meer nodig 
nie. Dit onderstreep maar net wat Die O.B. al dikwels gese 
het, naamlik dat 'n nasionale party net republikeins is solank 
hy in die oppo·sisie is, maar die draer van Britsisme word 
soclra hy aan bewind kom. Dit is die ou storie van die 
huisie wat lek - as dit reen dan kan jy hom nie dek nie, 
en as die sonnetjie slcyn dan lek hy mos nie! 

Selfs dr. Malan sal in die grootste vlaag van optimisme 
nie so ver gaan om te beweer dat sy bewind ewigdurend sal 
wees nie. lnteendeel, dr. Malan het in Oktober verlede jaar 
gese dat ,die Nasionale Party het gekom om minstens vyf
tien of twintig jaar te regeer," en vier maande later het hy 
op Stellenbosch sy visicr reeds so vcr afgeskuif dat hy voor
spel dat die regering ,in die saal sal bly vir die voile vyf 
jaar waarvoor hy gekies is en minstens ook nog die volgende 
vyf jaar." Die twintig jaar het nou al gekrimp tot tien, en 
heeltemal tereg ook, want ons partypolitieke geskiedenis 
toon dat die lewe 'van 'n partybewind nog nooit Ianger as 
nege jaar was nie. 

OPPOSISIE KO~I WEER 

Met ander woorde, oor sewe jaar - of selfs gouer as 
dr. ~lalan hom misreken - sal Suid-Afrika weer sit met 'n 
bewind wat 'n ,sentimentsband" met Brittanje handhaaf. 
Dan sal dr. Malan en ,Boerseun" wa.arskynlik weer ,'n repu
bliek, afgeskei van die Britse Kroon en Ryk" verkondig -
dan wanneer hulle nie die mag het om dit te bewerkstellig 
nie. 

En oor neg~ jaar verder wanneer ,Boerseun" se ,repu
blikeinse" party weer aan bewind kom, verval repubJika
nisme ook weer omdat hlerdie party tog geen lakeie-diens 
vir Brittanje sal verrig nie! 

[!~~:.::,~!···o; .... op, ,,~:~~':''~~~I] 
Philippe Petain, Maar· It~~~',' s!~~a~~ II r:br~~:n~~f~a~~ o;e~~~~in=~ 
skalk van Frankryk fisies te kwes en te krenk. En 

Dit was gedurende die Eerste 
Wereldoorlog. Die trotse leers 
van magtige Frankryk was be
sig om weg te krummel weens 
gebrek aan dissipline en durf. 
Hier en daar het die opgekropte 
ontevredenheid van die soldate 
reeds in openlike opstand oor· 
gegaan. Die vernederende voor
uitsig was daar dat Frankryk, 
uit eie keuse, sou gaan le. Dit 
was onder hierdie omstandig
hede dat Philippe Petain aan
gestel is as opperbevelhebber 
van die troepe op die oorlogs
front. Hy het onmiddellik her
vormings teweeggebring wat in 
'n verbasende kort tyd vaste 
vertroue by die soldate inge
boesem hct; en wat hom in 
staat gestel het om beslisscnde 
oorwinnings te behaal. 

Toe het d'e volk vir hom 
.,Hoesanna!" geskree en vir hom 
.,Redder van Frankryk" ge
noem. Hy is verhef tot maar
skalk van Frankryk. Sowel sy 
eie land as sy bondgenote het 
hom oorlaai met eerbewyse. 

In die jare wat op die oorlog 
gevolg het, het die Franse volk 
na Petain opgesien as een van 
hul eerbaarste en agtlngswaar· 
digste landgenote. 

Toe breek die Tweede Wereld
oorlog uit. Die vyand oorrom
pel die land en Frankryk moet 
hom klaarmaak om noodge
dwonge besettingsgebied te 
word onder bestuur van 'n be
settingsowerheid. Die party
politieke leiers bedank en voor
malige premier Reynand oor
handig die leisels aan maar
skalk Petain, 'n ou man van 
vier-en-tagtig jaar, maar ,,'n 
verhewe persoonlikheid wat die 
respek van die volk geniet." 
Die aangehaalde woorde is deur 
Reynand gebruik. Die party
politic! vlug die land uit en 
laat 'n .gryse ou man en 'n weer
lose \'olk agter aan die genade 
van die veroweraar. 

Maarskalk Petain moet die 
onderhandelings met die seevie
rende vyand voer. Die voor
waardes is dat Frankryk in 
twee dele - 'n besette en 'n 
onbesette gcbied - opgesplits 
word. Oor die onbesette Frank
ryk sou Petain regeer - onder
hewig aan die Duitse wil. Hy 
het vir vier jaar regeer. 

Die Partypolitici wil die 
Sondebok Slag 

Aan die einde van die Tweede 
Wereldoorlog hct die vlugte
linge uit hul skuilhoeke terug
gekeer - nie om hule aangesig
te In skaamte te verberg nie, 
maar om ,Kruisig Petain !" te 
kom skree. Petain is in hegte
nis geneem en hy is genoem 
.,verraaier van Frankryk. Ty
dens sy verhoor het Petain niks 
gese nie. Hy was verhewe bo 
die venyn van sy aanklaers. 
En onder hulle moes Petain tel 
dieselfde Reynand wat die be
wind vier jaar gelede aan hom 
oorhandig het toe die Duitsers 
op Parys begin toesak het. 
Daar was Lebrun wat toender
tyd president van Frankryk 
was; en baie ander vooraan
staande partypolitici. 

Net aan die begin van die 
verhoor het Petain gepraat. Hy 
het ontken dat die hof die be· 
voegdhcid het om hom te ver
hoor en te straf. Die ou held 
van Frankryk se woorde het 
soos 'n skerp swaard gesny. Hy 
het gese: 

,Die maarskalk van Frank· 
rylt praat met die Franse volk 

,Ek het my !ewe dcurgebring 
in diens vir Frankryk. Ek het 
geantwoord op al haar roep-

stemme ten spyte van my ou
derdom en my uitgeputheid. In 
die uur van haar grootste nood 
het sy haar weer na my ge
wcnd. 

,Gevolglik het ek die erfge
naam .geword van 'n ramp wat 
ek nie bcwerksiellig het nic." 

Ten aansien van sy bewind 
tydens die besetting het hy ge
se: ,Met die mes op my keel, 
hct ek elke dag die vyand be
veg. Die geskiedenis sal ver
tel hoeveel Iced ek julie gespaar 
het." 

Maar die partypolitici wat uit 
hul vlughoeke teruggekcer het 
wou 'n sondebok slag. En Pe
tain is tot die dood veroordeel. 
Hy sou hoogverraad gepleeg 
het! Later het .genl. De Gaulle 
hom ,,begenadig"( ?> en sy von
n's is tot Jewenslange gevange
nisstraf verander. 

By d'e aanhoor van die dood
vonnis het Petain weer gepraat. 
En sy woorde wa.s: ,Ek het al
tyd net een gedagte gehad: om 
by die Franse volk te bly, op 
die Franse bod em; om te pro
beer om hulle te beskerm; en 
om dee! te he aan hulle lyding." 
Sy Jaaste woorde was: ,My eer 
le ek in die hande van my volk." 

Toe hy gevonnis is was Pe
tain 89 jaar oud; vandag is hy 
95 jaar. Hy kwyn al ses jaar 
in die tronk. En tans lui die 
persberigte dat hy op sterwe Ic. 
Wanneer u hierdie woorde lees 
mag hy al dood wees. 

Dit is die verhaal van 
Philippe Petain, maarskallt van 
Frankryk, wat tweemaal sy 
volk gered hct, en wat eenkecr 
daarvoot· bedank is en die twee
de kecr daarvoor veroordeel is 
tot die dood. 

Ontgroening Wat Oor
dryf Was 

Ons, Afrikaners, het 'n 
spreekwoord wat lui dat alles 
waar 'n ,te" byltom vcrkeerd 
is. Dat dit ook waar is van 
ontgroening aan universiteite is 
onlangs in Adelaide, Australie, 
bewys. In die bepaalde geval 
was ontgroening ongetwyfeld 
~ordryf - dit het te erg toege
gaan, met die gevolg dat 'n 
student .,vermoor" is of ,per 
ongeluk gedood" is. Volgens 
persberigte is die feite dat vyf 
senior studente, wat vooraf 
dronkpartytjie gchou het, 'n 
nuweling, wat gepleit het dat 
by nie kan swem nie, eers Jelik 
karnuffel het en toe met klere 
en a! in 'n rivier gegooi het. 
Die nuweling, 'n agtienjarige 
seun, het verdrink. Tydens 'n 
voorlopige ondersoek na sy 
dood is getuienis in die hof ge
lewer dat daar kneusplekke aan 
sy Imp was wat aandui dat hy 
ernstig beseer is kort voor sy 
dood. Die vyf senior studcntc 
is na die strafhof verwys op 
aanklag van manslag - nie 
moord nie. 

Daar hct a! dikwcls in ons 
eie land briewe in die koerante 
verskyn wat kla oor ontgroe
ning aan Suid-Afrikaanse uni
versiteitc; en waarin bewcer 
word dat ontgroening oordryf 
word. Sulke bricwe word ge
woonlik opgevolg met ander 
waarin pleidooi op pleidooi vir 
ontgrocning gclewer word -
bale dikwels deur studente wat 
reeds ontgroen is. 

My standpunt is dat ontgroe
ning vir die oorgrote meerdcr
heid van studente onskuldige 
prctmakery is. Maar dat daar 
op elkf' universite!t altyd 'n 
klein groc>pie studente is wat 'n 
sad'stiese bchae daarin skep om 
van die ontgroeningsgeleentheid 

ek wil aanvoer dat nog die 
universiteitsowerheid nog die 
studente-owerheid ooit daarin 
kan slaag om die bedrywighede 
van hierdie sadiste te beheer. 
Ontgroenlng gee aan die senior 
studente mag oor nuwelinge en 
dit is onmoontlik om a! die 
seniors altyd onder beheer te 
he. Maar a! die seniors het vir 
die duur van die ontgroening 
al d'e nuwelinge in hul mag. 
Dit is die agterdeur wat die 
misbruikers van hul mag het 
en altyd sal he. Nou is die 
vraag: Moet ontgroening (selfs 
in beheerde vorm) maar voort· 
duur ten spyte van oordrywin.gs 
hier en daar? Baie mense sal 
geneig wees om te se: ja. 

Maar in Australie het ,oor
drywings hier en daar" gelei 
tot d:e dood van 'n jong stu
dent. Nou vra ek weer: Is 
ontgroening (sogenaamd be
heerd of onbeheerd) meer werd 
as die !ewe van selfs cen stu
dent? Ek neem aan dat as 
ongroening (in enige, selfs af
gewaterde vorm) verbied was 
in Adelaide sou die vyf senior 
studente (of moet 'n mens se: 
bullebakke) gecn geleentheid 
gehad bet vir bedrywighede wat 
tot die dood van die nuwe stu
dent gelei hct nie. 

Is die ,,moord" of die .,man
slag" in Adelaide nie 'n waar
skuwing dat enige vorm van 
ontgroening aan ons universi
teite (en om; skolc) ten streng
ste verbied moet word nie? 

Engels-ecntalige 
Bevorder 

Ek lees in die koerante dat 
die minister van arbcid, mnr. 
Ben Schoeman, by die staats
dienskommissie aanbeveel het 
dat 'n eentalige Engelsspreken
de in Durban bevorder word in 
die diens. Die kommissie was 
nie tevrede met die aanbeve
ling nie, omdat die persoon se 
Afrikaans ,swak" is en hy der
halwe nie tweetalig is nie. 
Daarteenoor het die minister 
aangevoer dat die persoon besig 
is om Afrikaans te leer en dat 
sy kennis van Afrikaans a! 
,byna taamlik" is. 

Die kommissie het kop gegee 
en maar die persoon aanbeveel. 

Dit is ongetwyfeld 'n baie on
gewone toedrag van sake dat 'n 
.,nasionale" minister aandring 
op die bevordering van 'n een
talige Engelssprekende. Dit 
het tog gebeur. 

Ek weet nie waarom die mini
ster so graag die eentalige wil 
bevorder nie. En ck kan ook 
nie eers raai nie. As ek nou 
nie geweet het dat politick hoe
:;enaamd niks te make het met 
bevorderings in die staatsdiens 
nie, dan sou ek geswcer het 
dat die betrokke eentalige een 
van die geheime lcde is van die 
onlangs-gestigte Engelsspreken
de talt van die H.N.P. in Dur
ban. Maar nou is ek heeltemal 
dronkgeslaan. 

Gifwapen 
'n Dodelike gifwapen waar

van 'n klein kolletjie op die vel 
die dood binne enkele minute 
veroorsaak, en wat tydens die 
vorige oorlog deur die Duitsers 
ontwikkel is, is tans deur die 
Amerikaners vervolmaak, word 
be rig. 

Net soos in die geval van die 
atoombom kan aan.geneem word 
dat Rusland teen hierdie tyd 
die geheim van die gif ook be
sit. Dit waarborg die teen
woordigheid van die groot aan
tal lmmmunistiese Jode wat 
vera! t:li()ens die Roosevelt-be
wind in vertrouensposisies ge
plaas is. 
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[AJUEF \'Ill GEK.I.&SSTFISEERDE AD\'ERTE.SSIES: 

Hu.laboudellke Kesmltlce'fflllp: 

(Verlowl.ug, buwellk, ceboorte, atertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; miDJmum 2/& per plaalng. Voorultbeta&Jba.ar. VIr 
berballngs 25 pat. afalac. 

Ander Se Menings 

Handeuaih'ert81JJ!ell: ' ' Eerste plul.ug 2d. per woord. VIr herballnca 25 pst. atsJag. REPUBLIEK 
H.N.P. 

ONNODIG 
REGEER '' 

AS 
tntekenceld op ,.'Die O.B." <venlcyn weekllka): 12/6 per jaar ot 8/3 per 

8 maande. Voorultbeta.aJba.ar. Stuur adverteoaleceld, bestellings, en Jntebngeld 
nar VOORSLAG (EDMS.) Bl'K., l'oabua 1411, Kaapetad. 

MEUBELS RADIO 
I 

M.l!(lBI!LS.- Beter meubela teen 
bUllller pr7ae B•bawaenttlea, atoot· LOUW EN LOlJW, die Beroemcle 
llarretjlea drlewtele unoleuma tapyte R&dlo-I.ugenleure, Staalewec. PAROW, 
ena,. ook aJt7cl 11{ voorraad.' o.en verkoop en berate! R&cllo' a en J:lektrteee 
Katalogue. Meld ,.....In u beiancateJ.

1

1l'oeetelle. o.reglatreerde J:lelltrlelteltl· 
-VJSSE&-!oii!UBEL8, Lanptr&at 1'79, aannemere. ll'oon i·M36 
K&apetad 1/12/11 

GBYSBARE 

GRYSIIABJ: bentel, alr.Utara ••· 
wyder, bare~od bevorder, joDcvoor
koma -.eraeker. cllt waarborc GRY8-
HAARWO:SDER, die jonpte kuna· 
martlge wtreldwonder b&ar· en kopvel 
voedlngamlc!dlol u. ak&clelooe, kleuntot· 
vry, 0/· per bottel &eld met beatelltuc. 
Boerecen-mlc!dete, Po.bua uu, 
olobanneeburc. C/1/'i/t'i 

o.,..bare en baar4 blnne een maand 
tot natuurllke kleur berate! of geld 
terug, vry van kleuretot. Bevorc!er 
haregroet, verwyc!er akllters. 5/6 per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. 
Die ~renou, l'oallua 7669, oloban.nee
burl'. GH/6/60 

Bcsock ons Tak in die ·wandel 

gang, Groote Kerk-gebou, vir 

Radio'~>, Elektriese Teestelle en 

Meubt>ls. Skryf aan onR Pos

be~ttellingsafdeling, Phil !\lorkel, 

Posbus 2721, Kaap&tad. 

TE KOOP 

Spl.uwld met ate! nuwe ka-mme. -
Doen a.aMOek by - Komn>andanU. A. 
M. .Jeppe, CbamMrlalnotraat, 120. 
Wooclst<M:k. 4/4/JB 

SWART At'STR.~LORP KliKE:'\S, 
waarop u trots kan weea en c!aar Ia 
geen rede waarom u huUe nle almal 
;.root aal maa-k ole. Kry huUe net teen 
£6/10/· k.m.b. van E. BOTHA. Bus 
1128, Bloemfontein. 31/l/17B 

MEDISYl\'E 

verwyc!er die wortel -.an u kwu.l 
ot alekte en berate! u recmatlce 
ertenls GESONDH'JliD, one beeklk oor 
die mlc!dela ~n bebanc!el a.Ue alektea, 
okryt, tnUctlnK IIT&lla.-~r<'KMflf>a
mlcld ... , I'Hbue U71, olobaaneeburl'. 

A/1/9/49 

Slek~ ea ln.ale \'erb&D! Opera.
ales vermy on cnonclbelc! herateJ_ 
Waarom dan a&l u lrulger ly! Skryf, 
melt! beaonc!erhode, r&adpleeg Die 
Boere•l'ou, Bua 7:.:19, Johannesburg. 

(~r. 2) 1/i/48 

BEJIA.NDELING GB.ATIS. - Ons l.a 
daar 10 oortulg van dat ons •n egte 
Suld·Afrtka.allae ceneeamtc!del 'f1r Ru· 
matlek, Lenc!epyn, Heupjlg en verwa.nte 
kwa.Ie ontdek bet, dat one •n gratia 
proetmonater aan enlge lyer sa.l atuur. 
- Stuur 1/8 vir posgeld, ens., aan: 
ANDREWS BE PYNPLEISTERS. Pos· 
bua 775, Pretoria. 6/12/0 

Teken . op DIE. 0.8.! • 1n 
Suid-Afrika Is vandag 'n Konlnkryk onder 'n Bribe konina-: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partyatelsel wat die volk verdeel en veg vir die 
Partyloae Eeubelclataat. 

e Verwerp verteenwoordlglng deur handlangers van polltieke 
partye en veg vir regerlng deur vrye volbverteeawoordla-ers 
en deakundia-e beroepaverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitaliulle en veg vir 'n Afrikaner-volk8-
ekonomle. 

e Verwerp die polltieke, maatskaplike en ekonomlese lntepasie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

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

DIE O.B. so ideaal ls ook u ldeaal. Help om dit te verwesen1ik. 

I ntekenvorm 
Neem M3eblief my naam op cu intekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kenni! atel om toeaendiKg te atook. 

Bierby iKguluU vind u die bedrag t'Gn .. .................. . 

NAAJI ............. ................................................. .. 
<Naam en Adres ln Bloklettera) 

P08ADRE8 ........................................................ . 

......................... , .............................. . 

Bandtekening. 

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

Voec u.eblief KoJDJD.lule b7 plattelandse tjeka. 

In die pennestryd in die Trans\'aalse H.N.P.-blad oor die I dit nie mag dra voordat hulle 
republikeinse ideaal, , ·erdedig ,Boerseun" dr. Itlalan se af- verlof van d~c Eng.clse. koni~g 
watering \'an die ideaal in die \'Oigende bewoording: gckry bet me. HJCrdlC beng 

vestig weer ons gedagtc op die 

In dr. J. Albert Coetzee se 
jongste brief oor die republiek 
Ill daar een welbekende denk
fout ten grondslag. Hy kon· 
trasteer ,.openlike staatsman
skap" met ,.oulike diplomasie." 
En bulle is geensins kontras· 
terende begrippe nie. Die ou· 
likste diplomasie is trouens juis 
openlik, d.w.s. eerlike staats
manskap, gepaard met takt en 
oorleg. 

Dat dr'. )(alan Wf'l 'n oulike 
d.w.s. eerlike maar takh'olle 
diplomaat is, word m.l. luis bt>
wys deur s~· Ynanderde hou
ding ten op..,igte van die trndi
~ionele repuhlikeinse ideaal van 
die Na~ionale Party. Dit is 
onder sy Ieiding dat rcpublika
nisme die wagwoord gcword het 
van Afrikaner-nasionalisme. ,.'n 
Suid-Afrikaanse rl'publick bulte 
die Gcmcnebes" was die een· 
heids-ideaal wnt mccr as cnigc 
ander politicke wekroep Afrika· 
ner-ecnhcid hcwcrkstellig het. 
En tog, toe dr. Malan terugkcer 
van die ecrstc ministerskonfc
rcnsie in 1949 het hy dadclik 
verklnar dat ons nog 'n rcpu
bllck bcoog, maar - en bier is 
die verandcring - nie meer 
buite die ryksvcrband nic. Hoe
kom? Om voor die hand lig
gcnde rcdes. Sedert die Sta
tuswcttc aangcnecm is, is Suid
Afrika soewerein onafhanklik 
en dus 'n vrywillige lid van die 
Statebond. Dat Suid-Afrika 
onder die V.P.-bewind 'n agter
ryer vnn Engeland was, was 
derhalwc nie te wyte aan enige 
staatsregtelike afhanklikheid 
nic, maar uitsluitlik aan die be· 
reidwilligheid waarmee die 
V.P.-regering Suid-Afrika se be
lange ann die van Brittanje op
gcoffer het. Die bron van ons 
moeilikheid was m.a.w. nie die 
ryksverband nie, maar die sen
tlmentsverband van die V.P. 
met Brittanje. , 

NOU O~"'NODIG 
1\let die be\1.indsoomame van 

die Nasionale Party is hierdie 
moeilikheid e~r Uit die wec
geruim. Nou was daar 'n re
gering wat nie bereid was om 
Jakel te speel nie, maar wat 
juis deur die bemoeiing van sy 
Eerste Minister, Suid-Afrlka se 
reg om 'n soewerein-onafhank
like republiek selfs binne die 
Statebond te wecs, bekragtig 
het. Dus, daar was nou gcen 
redelike gronde mcer vir 'n rc
publiek ,.buite die Statcbond" 
nie. Maar, wat meer Is - en 
bier kom dr. Malan se oulike 
diplomasie op die vcrhoog -
daar kan van Enge!Bsprekende 
Suid-Afrikancrs ook nou nic 
meer enige rcdcllkc beswaar ge
opper word teen 'n rcpubliek 
.,binne die Statebond" n ic. Hulle 
enigste besware is gcgrond op 
sentiment en nlc op rcde nie, 
en na Britse sentiment luister 
ons met groot reg nle, omdat 
dit nog altyd die verdelcndc 
faktor in die Suid-Afrikaanse 

. politick was. Maar ons moet 
: nou Jig loop om nlc dicselfde 
fout as die V.P. te begaan deur 
op sentiment te hamer nie. As 
ons presics gaan doen wat ons 
in hulle afkcur, dan is ons geen 
bcter reger1ng as bulle nie. 

<Lees ook ons hoofartikel op 
bladsy twcc). 

Dr. Coetzee Se 
Antwoord 

I 
Dr. J. Albert Coetzee skryf ver

<ler: 
Laat my toe om mnr. T. B. 

.,Onze Jan" Hofmcyr is korrek. 
Die Wa!! seker die oulikste di
plomaat wat ons land opgele
wer het en die ge'\·olg was dat, 
terwyl by onder die indruk ver
keer b et dat Rhodes sy politieke 
instrument is, laasgenoemde a l 
<lie tyd besig was om <lif' Afri
knners in die Kaapkolonie te 
neutraliseer as deel van RY plan 
om die republiek te vernietig. 

Weens die lengte van my 
vorige brief, was daar nic pick 
vir my uitweiding oor die bewc
rlng van ,.volkome onafhanklik
heid" van die Unlc wat ,,Boer
seun" gemaak het nie. En dis 
vir my 'n baie belangrike saak 
dat soewercinitelt en die wil 
van die soewcrcin ten nouste 
met mekaar vcrbondc is. 'n 
Formecl wctlikc socwerclnc 
staat wat nie 'n cie volkswll 
het nie, is nlc wcrkllk socwc
rein nic, is nie ,.volkome onaf· 
hanklik" nie. Die moderne 
Britse imperialiRme iR juiR ge
rig op dit> volkfooil'l om dii te 
verlam, Rodat die sol'wl'reiniteit 
van d ie tlomirrtum"' bloot for
meel sal wt>es sondl'r eie volks
wil, m.a.w. om <leur middf'l van 
<lie ,.collf'etive Briti!oh mlml" 
Sappe te lnwf'k. 

Die sleutclprobleem van al 
ons problema is die Sap-pro
bleem. Los dlt op en die andcr 
probleme word bale eenvoudi
ger. Ek w.il beklemtoon dat. 
in 'n vrye republick daar baie 
minder kans vir die ,.collective 
mind" sal wees om Sappe te 
kwcek, dat 'n Sapregcring ge
volglik mindcr waarskynlik in I 
'n rcpubllek sal wees, dat der
halwe in 'n republiek die Unie 
nie aileen formcel wetlik soc- I 
wt>rein sal wces nic, maar ook 
werklik dcur sy cie volkswil en 
dat as gevolg hiervan die op
lossing van ons groot vraag
stukkc vergcmaklik sal word. 

Volksvryheid 
T. B. FLOYD skryf in Die 

Transvaler: 
Nou onlangs bet 'n berig ver

skyn dat Afrikaanse soldate wat 
mcdaljes in Korea gcwen bet, 

felt dat ons nie vry is nie. Ek 
weet ons geniet die vryheid. 
Daaraan twyfel ek nie, maar 
staatsvryheid is nie noodwendig 
volksvryheid nie. Ons volk bet 
vir volksvryhcid gestry en goed 
en bloed daarvoor opgeoffer. Ons 
stry nog daarvoor want volks
vryheid of op papier Of in die 
werklikhcid het ons nie. 

\Vatter volk is vry as hy 'n 
stnatshoof het wat 'n vreemde
ling Is? Hoc kan die Afrikaner 
vry wces, as geen Afrikaner die 
hoof van ons staat mag wees 
nie? ... 

Tog word ons vertel dat ons 
volk net so vry is as in die ou 
rcpubliekc! Hicrdic propaganda 
kom uit die mond van ons vy
andc en word oorvertcl deur 
pcrsone wat nie ons vryheid
stryd ten volle verstaan nle of 
dcur persone wat doelbewus ons 
Yolk wil verlei. 

In 'n rcpublick hct die Afrika
ncr nie alleen 'n vorm van rc
gcring wat by sy lewcnsbcskou
ings en idcale pas nic, maar 
daar is gccn bcperklngs teen 
enige burger wat hom ongcskik 
vir staatshoof maak nic. Die 
staatshoof in die republickc was 
dus altyd een uit die volk, ge· 
kies deur die volk. 

Dit is ware volksvryhcid en 
demokrasic. 

Ons stryd is nie bloot 'n stryd 
tussen 'n monargie of 'n repu
bliek nic. Ons stryd is ver gro
ter want dit is tussen 'n vreemde 
monargie en 'n volksrepublick. 

Staatsdiens 
Verdubbel 

In Omvang 
Daar was in 1950 106,956 amp

tenaarsposte In die Unie se 
staatsdicns. Dit is 34,000 meer 
as net na die oorlog en 50,000 
mecr as net voor die oorlog, 
volgcns 'n opgawe van die 
Staatsdienskommissie. Hierdie 
syfers toon dat die staatsdiens
personeel in lets mcer as tien 
jaar fcitlik verdubbel het. 

OORLOG IN KOREA 
H. P. \Vassennann, Lang Rif't, 

Kaapsedrift, skryf: 
Ek lees in Die Kruithoring 

van 14 Feb. 1951, dat minister 
F. C. Erasmus gese het dat ons 
land elke maand £150,000 moet 
betaal vir ons land se vrywil
ligers in Korea se oorlog. Myns 
insiens bet ons niks tc doen 
met Korea se oorlog nic. \Vat 
kry ons vir Korea sc oorlog vir 
vergoeding.? Waarom word 
daar so baie geld vermors vir 
onnodige oorloc? Ek Is al sat 
vir al die oorloe waarmec ons 
land hom bemocl. Waarom kan 
Engeland nie sy vrywi!ligers 
uit sy eie land betaal nle? As 
'n arm man aanklop by die rc
gering om hulp vir 'n nodige 
iets, dan word d!t van die hand 
gewys, maar vir onnodige oor
loe is daar dulscnde ponde be
skikbaar. 

Afrikaanse Skool 
In Kenia 

J. :F. St<'mmet, Kny&na, skryf: 

f
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

een woord, die opvoering was uit
stekcnd en die Stadsaal was 
propvol. Ook het die plaaslike 
lcraar, ds. Roux, 'n Spcslale 
Kolekte net na die pousc laat 
hou. Sommige pcrsone hct £10, 
£5, £4, £3, £2-10, £2, £1-10, £1 
en 10/- geskenk en £100 Is op
gelewer. 

Ek wil dan langs hierdie weg 
'n beroep op lesers van Die O.B. 
doen. Miskien sal hulle ook 
graag 'n bydrac wil skcnk aan 
die Kenia-skoolfonds 

Hulle het ons hulp werklik 
nodig. Stuur dit dan aan die 
F.A.K., posbus 8711, Johannes
burg en se dat dit vir die Ke
nia-skool-fonds is. 

l Floyd te bedank vir sy onder-
..,~ .... .,.~~~..,..,_~O~IOooo!!.,..~O~IOooo!!.,_~o~..,..,.~~.,., stcuning. Sy verwysing na 

Ek het die voorreg gchad om 
die konsert ,.Die Skone Slaap
ster" opgcvocr deur die Kenia· 
skoolkindcrs by te woon, wei, in 

Hulle probecr geld insnmel om 
'n cic Afrika:ntSf'·skool daar tc 
bou. Koshuise, ens., waar die 
kinders volgens ons volkstradi
sies en godsdiens gelccr en on
derrig kan word. Afrikaans 
word in die skolc daar gruwelik 
afgcskecp, dnarom het ons 
mede-Afrikaners in Kenia ons 
hulp so dringcnd nodig. 
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• WINSTE. STYG SAAM 
ME.T LE.WE.NSKOSTE. 

Stryd 1n Natal 
(vervolg van bladsy 1 kolom 5) 

Van tyd tottyd h et Die O .B. aangetoon hoe die lewenskostedruk een
eydig afgewentel wor d op die salaril'· en loontrekke r , terwyl die heleid by 
prysvasstelling sk yn te wees om produsente en middelmanne hetreklik te 
vrywaar van ·vermeerderde kostedruk. Die winste van d ie handel en n ywer
heid is blykhaar veronderz.tel om ~o konstant moontlik te hly en inli'over 
die winste aangetas word deur verhoogde p roduksiekoste soos h oer lone of 
d uurder grondstowwe, wor d die pryse van produkte opgeskuif. Ons be~kou 
dit nie n et aileen as onhillik teenoor die gewone hroodwinner nie, maa r 
ook as gevaarlik in die aangesig van kommunistiese ondergrawing. 
Onder staande syfers toon to t ' n m ate aan hoe sek er e groot ondernemings 
~ winste ten sp yte van die duurder )ewer of min of meer konetant gehly 
of selfs in sommige gevalle aansienlik gestyg het . 

Natalse Adminlstrasie die sg. W. Odendat~l. Ek en dr. Klaas 
ouderlike keuse ingestel en die Hoogenhout bet die deputasic 
keusc so bemoeilik dat dit feit- gelei. Ons bet dit so aan die 
lik nie uitgeoefen kon word nie. minister gestel: Kort na d ie 
In die hele Pietermnri~zburg l Unie ~as daar deur ~emiddeli~g 
was daar 'n dertigtal kmders van die Botha-regermg oor die 
wat deur middel van Afrikaans voertaalkwessie 'n ooreenkoms 
onderrig ontvang bet. deur die vier provinsies met 

Daar is byvoorbeeld die geval 
van duur huise wat vandag buite 
bereik van die gewone brood
winner raak. Die winste van 
~<ement- en steenfabrieke word 
as volg aangegee in die jaarver
lllae van die afgelope paar jaar: 

Anglo-Alpha Cement se winste 
was in 1946 .£121,552; in 1947 
!160,623; In 1948 £234,125; in 
1949 £227,481 en in 1950 £254,890. 
Premier Portland Cement se 
winste was in 1947 £47,114 en in 
!1950 £64,391. 

Pretoria Portland Cement se 
winste was in 1946 £274,387; in 
1947 £357,131; in 1948 £413,603; 
in 1949 .£501,733 en in 1950 
£438,603. Hierdie maatskappy bet 
een stryk deur diwivende van 25 
persent uitbetaal. 

ENGELAND WIL 
ROOIES GROTER 
AANDEEL GEE 

In dieo;elfde week dat pres. 

STEI'o."E 

Consolidated Rand Brick , Pot
tery and Lime Company, wat in 
die behoeftes van die boubedryf 
voorsien, se winste bet in vyf 
jaar net mooi verdubbel van 
£90,273 in 1946 tot £U5, 713 ln 
1948 en £180,750 in 1950. Ook 
h ierdie m aatskappy bet diw iden
de t er waarde va n 25 persent 
op die belegde k apitaal betaal. 

K. & L. Timbers Ltd., wat 
bout lewer vir die boubedryf, se 
winste was £99,020 in 1946; 
£179,420 in 1947 en £159,000 in 
1950. 

Thomas Barlow & Sons Ltd., 
•n maatskappy wat elcktriese 
ware !ewer, se winste was in 
1946 £151,203; £430,940 in 1948 en 
£342,854 in 1950. 

PLAASGER E EDSKAP 

Stewarts and Lloyds, 'n maat
skappy wat plaasgereedskap Ie
wer, se winste was In 1946 
£226,775; in 1948 £434,823 en in 
1950 £420,234. 

Lennon Ltd., ' n maatskappy 
wat aptekersware lewer, se win
ste was in 1946 .£1~,475, in 1947 
£177,071, in 1949 £187,234 en in 
1950 £159,514. <Diwidende bet 
gcstyg van 15 tot 17~ persent.) 

SKOENE 
Edworks Ltd., 'n maatskappy 

wat skocne fabrlscer, se w inste 
was in 1947 £230,030, In 1948 
£247,953, 1949 £!13,931 en 1950 
£318,494. 

Felt a nd Textiles Ltd., 'n 
maatskappy wat velt, skoene, 
ens. fabriseer , se winste was in 
1946 £91,778, in 1949 £61,089 en in 
1950 £256,HO. 

C.T.C. Bazaars se winste was 
in 1946 .£137,569, in 1948 £201,066, 
in 1949 £233,397 en in 1950 
.£197,229. 

O.K. Bazaars se winste was in 
1946 £382,553, In 1949 £450,960 en 
in 1950 £745,542. Di\~idende van 
42& persen t in 1946 en 45 per 
sen t in 1950 is uitbetaal. 

KOFFIE EN TEE 

T. W. Beckett and Co .• 'n 
maatskappy wat tee en koffic 
invocr, se winste waa in 1946 
£40,054, in 1947 £75,452, in 1949 
£94,803 en in 1950 £137,528. 

Diwidende bet rest3:g van 12& 
persen t in 1946 t ot 20 persent in 
1950. 

Lambertsbay Canning Com
pany, 'n maatskappy wat hom 
toele op die inmaak van vis, se 
winste was in 1947 £111,200, in 
1948 £166,340, in 1949 £179,778 en 
in 1950 £213,042. 

D iwidende bet gestyg van 25 
tot 50 persen t! 

, DONKEY" 

Gedagtig aan die mag van 
die pers, bet ek 'n reeks arti
kels teen die onderwysbeleid 
gerig en bcskuldigings van 
slegte behandeling van Afri
kaanse kinders teen die Admi
nistrasie gesllnger. Daar bet 
nor gevaliE" voor gE"k om van 
kinders wat 'n plank om d ie 
n~k m et d ie woord , donkey" 
daarop moE'S dra as bulle Afr1-
kaans op d ie &.koolterre in p raat! 
Die gevolg was dat my 'n on
derhoud toegestaan Is deur die 
administrateur. Met die daad
werklike steun van die Jan
sens e.a. bet ons vordering be
gin maak clna r die pa rmant ir
heid van d ie adminlstrateur, s'ir 
Gf!Orre Plowman, na die N.P.
oon~inninr by d ie verkiesinc 
op kenmerkende E ngelse ma
nier plek gemaak het v ir meer 
toegeefiikheld van sy ka n t. Ek 
het selfs eendag in gebilllkte 
ergerlikheid die kindcrs by die 
skool gaan haal en bulle na sir 
George Plowman se kantoor ge
neem om 'n betoging te hou. 
Uiteindelik bet ons die stryd 
sover gewen dat ons 'n gebou 
en Afrikaansmeduimskool, een 
van die grootste in ons land, 
gekry bet - 'n monument vir 
volharding in die stryd. 

DEPUTASIE 

Maar elders was dit ook nog 
nie reg nie. Ek bet my met voor
standers van moedertaalonder
wys in al vier provinsies in 
verbinding gestel om as 'n depu
tasie na die nuwe minister van 
onderwys, dr. D . F. Malan, te 
gaan. Onder die lede van die 
afvaardiging was, sover ek my 
kan herinner, drr. Cillie, Pel
lisier, Van Bruggen en ds. M. 

Tnunan cenL McArthur in die 
pad gesteek bet, bet die B rit!le 
regering - v ir wie die l\fac
Arthur-voon·aJ ' n oorwinning 
was - by die V.S.A. aangedrinK 
da.t Kommunist'iese Sjina. deel 
moet neem aan vred esamettpre
kings met J a pan, en dat For
mosa. wat tans die hoofkwar
tier van die Nasionale Sjinese 
is, uitgelewer moet word aan 
die k ommunistie&e regering van 
Sjina. 

In Londen bet 'n woordvoer
der van die B ritse departement 
van buitelandse sake aan die 
Amer ik aanse blad Time gese 
dat Brittanje a l volhou om by 
die Amerikaan'IC reger inc aan 
te d ring op 'n vriend.flkaplike 
hooding teenoor die Sjinese 
Kommuniste. 

WAG AL ME.E.R AS DRIE. JAAR IN 
SKADU VAN GE.ALLIE.ERDE GALG 

, DEMOKRATIESE, 
VERHOOR IN 

SJINA 
Franklin Roosevelt, d ie ver

waandc Amerlkaanse president 
wat die Weste soos niemand 
voor hom nie aan die Kremlin 
uitgelewer bet, bet vas geglo dat 
hy Stalin en sy gevolg tot die 

Nadal hulle m eer ae 
d rie jaar gelede d eur 
'n Am erik aan se militere 
hof ter dood veroordeel 
i-. en sedertdien in die 
rooi baadjies van ge
doernde~ in Landsberg 
op die \'oltrekking van 
hul vonnis ge .. it en wag 
het, is d ie aansoek ,·an 
~ewe D uitser s om deur 
die Amerikaa11se hoo~
geregsh of ver hoor te 
word , verlede week van 
die h and gewys. 

demokrasie sou bekeer. Dit is Dit is nie aileen die onge
dan ook grootliks aan sy voor- ~ hoorde tydsduur van d r ie jaar 
~praak en optrede te wyte dat waarin hierdie manne binne-in 
die kommuniste die oorlogspopu- die dodesel aangehou is wat die 
l ~re slagspreuk van ,.demokra- beskaafdc gewete !!kok nie, maar 
sic" vir hulself toegeiiien bet en ook die sadistiese handelwyse 
vandag nog oningeligte volke van die Geallieerdes gedurende 
daarmee verlei. hierdie tyd. Volgens die betrou-

Stalin se lakeie laat dit egter bare blad Intelligence Digest is 
n ie by woorde aileen nie. Hulle sommige \·an h ierdie veroordeel
pas die demokratlese begrip, des a l tot soveel as t weemaal 
wanneer dit hul pas, soms let- onder <l ie galg gebring m et die 
terlik toe. So is daar verlede tou om hul n ek om dan weer 
week u it Hong-Kong berig dat na h ul "el terug~t>neem t e w ord. 
twintig nasionale Sjinese ter Voordat uitspraak oor hul aan
dood veroordeel is deur 'n open- soek om deur die Amerikaanse 
bare vergadering. Nli die ,.ver- hooggeregshof verhoor te word. 
boor" waari~ .die beskuldigd~s gedoen i!", is hul gra!te onder 
geen verdedig-Jng toegelaat r dwang gegrawe deur hul 21 ka
nie, bet die skare met die op- merade aan wie •n paar maande 
~;teek van hande beslu it dat hul- gelede versagting van vonnis 
tereggestel moes word. toege&taan is. 

e .. DIE o.B." word p4ruk deur Pro PREJUDI~ERIXG 
Eeeleela Drukkeey, BtellenbOKb, 'f1r I T d d' · . hul 

advokaat, brig.-genl. J. H. ::'\lor
gan , waarin b y sy persoonlike 
skuldigbevinding van hierdie 
a ppeJlante uitspreek en waarin 
bewerin~ van hlerdie aard voor
kom: .,Hierdie man b et ryk 
geword op gruwelda de deu r die 
verkoop van lyk e van teregge
steldes." 

Hierdic straflose prejudisering 
van veroordceldc appellante 
deur 'n Britse K.C. word in 
perspektief gebring deur 'n on
langse waarskuwing van die 
Britse prokureur-generaal in 
verband met 'n Koreaanse ver
hoor ,.clnt 'n saak wat <leur 'n 
milit~re hot verhoor is, s ub ju
dice bly totdat bekragtiKing vol
ledig Is, en enige kommentaar 
clnaroor in die t ussentyd is onbe
taarnlik en lmn beskou word as 
sowel m inagting van die hof as 
'n openba re stoornis." 

In die verband skryf die Brit
se blad Union onder die opskrif 
.,Geregtelike Sadisme": 

E R GER AS LYNCH 

,.Dit is sleg genoeg dat bier-

die manne deur hul vyande ver
hoor is in stryd met aile vorige 
regsbeginsels; dit is nog slegter 
dat bulle jarelank onder geeste
like foltering gehou is voor hul 
teregstelling; maar dit is niks 
minder as skandalig nle dat ter
wyl bul sank deur die hoogste 
hot van die besettende moond
heid verhoor moet word, hul 
grafte reeds ge,rawe en joerna
listicse gcneraals toegelaat 
word om strafloos oor hul be
weerde misdade kommentaar te 
I ewer. 

,.Nie aileen moet die reg ge
skled nie, maar dit moet ook 
die skyn M dat dit geskied, ln
dien enige hoop op 'n versoening 
met die Duitse volk vervul moet 
word. So nie, sou dit veel beter 
gcwees bet om hierdie manne 
sonder meer op te gehang bet 
by hul inhegtenisneming onder 
die beginsels van die Lynch-wet 
van hul gevangcnemers. Da n 
sou sowel die r eg as m enslik
he id ten minste nie in veragting 
gebring gewees het tot nadeel 
vir alle reg en orde in toek om 
stige geslagte n ie." 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

Nou verkrygbaar teen £1 5:.. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

VOORRAAD BAl E BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad e11e elenaara en utt&ewere: VOORSLAO l Y ens ie oo~egmg van 

cl:dma.) Beperk. Groote X•k&ebou aanf'!oek bet in die Britse pers 
!:L P<»bu. 
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mekaar getref dat moedertaal
onderwys verpligtend tot std. 4 
sou wces. Natal bet egter 
daarna die sg. ouderlike keusc 
ingestel. Ons wou nou h~ dat 
met die oog op hierdie prese
dent die nuwe rcgcring onder
sock moes doen in hoever die 
ooreenkoms nagekom is en wat 
die uitwerking of resultaat 
daarvan was. 

1\D SLUK 

Dr. Malan ~ou die vertoe 
voor die kabinet I~ en bet later 
aan my geskryf dat dit vir die 
kabinet moeilik sou wees om 
self hierin op te tree, maar dat 
ek 'n lid moes kry wat die 
versoek in die vorm van 'n 
mosle in die volksraad sou in
dien. Ek bet mnr. A. J. 'Werth 
gekry. Toe die saak egter deur 
die partykoukus oorweeg word, 
is dlt afgestem omdat dit, vol
gens enlge Transvaalse Iede be
weer bet, die ,.outonomie van 
die provinsies sou skend " Na
tal raan vandag n og voor t met 
daardfe onde rdrukkingsbeltlid. 

Winsgrense 
Verminder 

Die pryskontroleur bet, vol
gens aankondlging in Vrydag se 
Staatskoerant, die winsgrens van 
klerefabrieke verminder met 5 
persent, en In sommige gevalle 
met n tot 10 persent. 

Dit is gedaan na 'n dcurtas
tende ondersoek, en die motie! 
is glo om fabrikante aan te moe
dig om materiaal regstreeks in 
te voer instede van, soos in ge
valle gebeur, van plaaslike han
delaars te koop sodat middel
manswinste ook nog by die pry~> 
van klere gevoeg word. 

'n Klein dating in die prys van 
klere mag op die stap volg, maar 
baie klein, want die kleinhande
laar se winsgrens word nie ver
minder nie. 

KWV 
•Eau de Cologne 

en •Lal'en.tel 

PIODUitTI VAN 

SUID·AfRIItA 

IC96 

In 
sondN'(" 
staan d 
kere mil 
d r. Mal~ 
lUSS("Jl 

fontein 1 
gesien 
h esluit 
gestoot 
aandug 
m e t 'u ~ 
die men 
stad tel 

nie, soms 
soms a ang 
pynlike. 
k ry om di 
tot'l eer!i. 
h t>t bale k 
ge~IE'n, wa 
gtlht>ime t 
Hn>kriklik 
goE"ie bed 
buite skyn 
Ie iers t rooo 
h eld van 
strf'ke op 
rE"ine van 
ge~iE'n. M 
toegang ge 
en stande. 
soms aan 
wnarin 
woon, gekl 
rend soms 
groot eetm 
nate gegee, 
gesit. Ek 
"esinne ro 
<lie ryk g 
Ek het " 
pronk ge~i 
nnders f'E'r 
met smetlo. 
vun die hor 
in die tron 
in die Vf'r 

Maar oo 
later. 

HERVO 

My werk 
diger van 
in Transva 
die Rand in 
mense van 
armste, van 
die skehnst 
toesta ndc e 
dige omsta~ 
king gebrin~ 
m ot's •n mi 
saaklik &ek 
sekf're herv 
die Inndsb~ 
reeds in ~ 
het. Hoe d · 
aangenaam 
was 'n leer 
min in die I 
my ervarin 
slagveld in 
bet gelt.'er 
mens is en 
slegste is. 

Armoede 
rand waarh~ 
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