
Geregfstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Noushlad. 

Lewer Oorlogsmateriaa/ 
Aan Sy Vyande 

Jr~. 10 Kaapstad, 9 1\lei 1951 I>ry., Sll. ~r. 2S 

Die erkeunin~ dat is verlede week in d ie 
Brittauje no~ 8teeds i!tra· Britse I>arlement t"rken 
tegiese materiaal nan Sji· deur die eerste min iste r , 
n a lewer ten spyte van Clement Attlee, wat d ie 
die feit dat Brit~e seuns 1 versekering ge~«>e hel dut 
in Km·ea tleur Sjinese' dit voortaan nie nwcr ~al 
soldat «> doodge~kiet word tgeheur nie. 

Herinneringe uit die Vryheidstryd (5) 

ELLEN DE .AANSKOU ·VAN 
VEROWERDE VOLK . 
In Kaapstad is dit g,•voel dat die Nasion ale P<':r~ m(•er aandag en h e· 

souder e aaudag moet wy aun die twee noordelike }H'ovinsics. Ek h et ve r
staan dat sekere ouderlinge botsin gs in die regering, of altans tussen se· 
ke re ministers die r ede was. Ver al Roos het ' n vyandige standpunt teenoor 
dr. Malan geopenhaar. Uit was ook iuderdaad nodig ·dut daur beter voeling 
tussen Noord en Suid kmn. Daar is bes]uit om Die Volkshlad in Bloem· 
fontein tot ' n daghlad te om~kep. Ten einde ho m mct~r· ruimte te gee, aan
gesien Die Afrikaner dit• grootste sir kulasie in Ous-Vrystaat gehad het, is 
hesluit om laasgt•noenult• te \'erkoop. Die Bm·gt>t' ~ou dan ook in Transvaal 
gestoot moes wor'd. Teu einde dit m oontlik tt~ maak, mo«>s by hesondere 
aandag aan T t·ansvuulse aange]een thed e get•. B ie tuak is aan m y O}>gedra 
met ' n kantoor in Johann esburg, waarvandaan <~k in die hesle \'oeliug m et 
die mense en dinge kon kom en al wat ~chcur w·redd elke middag ua Knu}l· 
stad telegrafeer . 

Vir my was hicrdic nuwc taak 1 maar gevlug het in die hoop 
nie aileen besondcr intcressant em wcrk of uitkoms tc vcrkry, 

:\IYNE REGEER 

nie, soms uitcrs avontuurlik, was ecn van die crnstlgslc i Die arbeiders sc aanwesig
soms aangenaam en soms 'n bale kenmerkc naas die van ryk- held in die regcring het hierin 
pynlike. Ek het die k ans ge- dom van die goudmync. Toe ek ook niks gehelp nic. Maar die 
kry om d ie partypolit ieke spel my kwarticr in Johannesburg mcnse bet met uitsondcring van 
toe eer<~ rear-reg te leer ken ;' open, hct dlc groot wcrkloos- 1 die kleiner mindcrhcld bly hoop 
het. bale keer ugter d ie gordyn heid, die mcnigtc wu.t reeds op voorspoed. Die wat bcgryp 
gesien, wunt t>k WU!> &oms met soggcnds vrocg voor, die ar- 1 hct dat 'n rcgcring nlc met die 
geh eime toe\·ertrou; baie Jceer beidskantorc op Von Brandis- beste voornemcns sclfs vcrkle-
Hrskrikl ik teleurge~tt>l in die .>ingsbeloftes altyd kan uitvoer 
goeie be<loelings soo!> dit na • nie, hct stadigaan begin skoor 
buite s kyn van manne wat as sock met die Arbeiderlciers. Ek 
leiers troon: baie keer w e vuu- Deu r . bet ·n paar vakbondbyeenkom-
heid van m f.' nse en hul sk elm- S . ste saam met min. Creswell en 
strf.'k t'> op d ie verskillende ter- J. A. m lth Boydell bygewoon, ook die kon-
reine vun die lewe geopenbaar gres Yan daardic party en het 
~esien. Maar daarby het ek .daar ontnugtcrende dingc ge-
tocgang gekry tot aile menselae . boor en aanskou. Dit bet my 
en stande. Ek bet huiwerend plelJl vcrg:l.ll<:r hct, my aandag vcrbaas hoc daardie mense -
soms aan die dcur van 'n krot gctrck. Dnar wus mecr as drie- en b:l.ic miskicn die hclfte was 
waarin 'n mede-Afrikaner duiscnd tt<'rcgistrccrdc wcrk- Afrikan'crs - elkcmaal vuisge
woon, geklop en net so huiwe- losf.'~. Hulle hct tou gcstaan I ~laan bet onder mekaar. Myn
rend soms aan die tafel met om n beurt tc lt.ry om tc. ver- werk<'rs hct begin kla. en op 
groot eetmale deur die mynmag- nccm of dnnr n~c werlc erens die City Deep gestaak. Hulle 
nate gcgce, in die Carlton-hotel te bekom was me. Maar dag was mecstal Afrilta.ners. Saam 
g<'sit. Ek b et bongerlydende na dag mOl'S h~JIIe weer telcur- is ck dnarhcen en kon bulle 
ge'linne romlom en teen ann gcstcld omdraaJ. oorrt'ed word do.t so 'n stak ing 
die ryk goudmyne teengekom. net hul ondcrgang sou beteken. 
Ek bet w~lde wat onheilig .,WERK \'IR AL:\IAL" D i«- .'\f~·nbuse h«-t vas in die saal 
p ronlc gesien, ja, ek bet ook g«-.,it. Die hele ekonomiese lewe 
anders eerlike eerbare vroue Ek het hierdic wcrkloses be- l n m diP n und i., deur bulle be-
met smetlose kar akters ter wille iin ondervra om hul moeilik- • heer. Baic van d ie nywerhede 
vun die honger van hul kinders hede uit lc vind. Vir my is wat lungs. d ie goudmynbedryf 
in die tronk gesien, Afrilcnners plek agter die tafel in die kan- onbtaan h«-t, was filia le maat
in die vt>rd.rukking. toot g~gee waar e~ met behulp J
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..,Jmppye \ Un die myrunaatslmp-
Maar oor hicrdic ervarings van. d1e klcrlce dte mcnsc se p)·c. llul p rodukte was meest;.. 

later. storiCs kon lwntrolcer. Elkcen ul (lit' wat d ie myne nod ig ge

HERVORl\liNG NODIG 

My werk as persvcrtecnwoor
digcr van die Regeringsorgaan 
in Transvaal het my vera! op 
die Rand in aanraking met baie 
mense van die rykste tot die 
armste, van die ecrliktitC tot 
die skelmste, en mf.'t allcrhandc 
toestande en soms merkwaar
dige omstandighede in aanra
king gebring. E n uit dit a ile., 
moes 'n m enR leer hoe nood
saaklik seker e stuppe en vera! 
sekere hervorminge, Vf.'ral wa t 
die landsbestuur betr f.'f, toe 
reeds in Suid-Af rika geword 
het . Hoc dit sy, my ervarings, 
aangenaam of tclcurstcllend, 
was 'n leerskool wat ek net so 
min in die !ewe sou wou mis as 
my ervaring daarbuite op die 
slagveld in my jonger jare. Ek 
het geleer wat die beste in die 
mens is en daarby ook wat die 
slegste is. 

hct 'n kaart gchad waarop aile had hl't en ten duurste voor 
besondcrhede vermeld was. Die m0 1 • ., bl'htal soda t die m;)'lle dit 
regeri~g hct. op sy manier in as onkosle by die berekening 
.'iommtge ops1gte en sckcre rig- , van tlit• inkomstebelasting kon 
tings ongetwyfeld sy bcs gcdocn nftn•k, 
om die werkloosheidstocstand 
te bestry. Getroudcs kon nan 
die Hartcbeespoortkanalc by 

1 

Brits vir 7/ 6 en ongctroudcs 
vir 6/ - per dag gann wcrk, of 
gaan help met die aanplanting 
van borne by Sabie of by Nuwe
berg teen daardie vergocding. 
Maar daar was mcnse en mis
kien die meerderhcid wat huis
gcsinne had waarvan cen of 
meer kinders of in die skool is 
Of 'n werkic ercns hct. Sulkc 
gesinne kon nie opgebrcck word 
nic en vir hullc was daar en 
kon daar blylcbaar nic lets ge
doen word nie. Maar die be
leid was om net ann tc hou se 
dat daar vir clkc man wnt wil 
werk, wcrk te voorsicn is. Die 
pers was nie vry om anders te 
se nic. Dit is net lui mcnse 

GEBREEK 

Armoede op 
rand waarheen 

die Witwaters- j wat dit nie wll aanvaar nic, is 
alma! en ieder beduie. 

Wat die mynwerkcrs betrcf, 
moct onthou word dat bulle 
deur die staking en opstand 
waarin bulle met kanon en 
kleingcwecr in 1922 platgesldet 
is en etlikt!s aan die galg moes 
boet, so geruineer was, selfs 
mocdverlorc was insover dit eie 
kragtc betref dat die mynbase 
stcrlter as ooit tevore teenoor 
Jlul werknemers gestaan bet. 
Dit was 'n moeilike en sells 
crgerlike posisic. Van ons kant 
gesien, was daar bale redc om 
deur middel van die pers en 
uitspraak die mynmagnate te 
verwyt van politieke kwaadwil
ligheid teel'oor die land. Maar 
verder as dit bet dlt nie ge
kom nie. Laardie mense was so 
geslepe en slim as die spreek-

woordellke jakkals. Ten einde 
inligting te bekom bet ck taam
lik gereeld die belcidsverteen
woordiger van die Kamer van 
Mynwesc, ene Afrikaansspre
kende Fraser op kantoor besock 
en met hom gcrcdeneer. Dit 
was 'n baie vriendclike kerel 
en nogal behulpsaam om inlig
ting oor sekere aangeleenthede 
te verskaf. Maar kwaai vriend
skap was nie vcr n1e. 

GASTE VAN l\lYNBASE 

Die Kamer van Mynwese het 
'n groot en luisterryke eetmaal 
vir die Minister van Mynwcse 
iegee. Ek het plek aan die 
hooftafel gekry en daar is die 
gebruiklike gesondheidsglase 
geklink en na-ete sc lofredcs 
uitgespreek, met bale sterk en 
manhaftige beklemtoning van 
hoe die rcgering die myne en 
hul base se bedrywighede wou 
s!en deur min. Willie Beyers. 
Vir my was dit goeie kocrant
kopie. 

Dieselfde jaar nog word al 
die parlementslede en lcde van 
die pers as gaste van die myne 
uitgenooi, in die beste hotels 
gehuisves en bo-op en onder 
in die myne rondgeneem. Ons 
moes n ie aileen sien hoc veilig 
dit is om seweduisend voct in 
'n hysbak af te gly nle, maar 
ook die werktoestande daar in 
d ie ingewande van die aarde bc
skou. Die voorsorgsmantrcNs 
teen die myntering wat soveel 
lewens al geeis het, is ons ge
wys en daarby aanskoulik voor
gestel hoeveel klippe uit 'n myn 
gehaal moes word om 'n klein 
korreltjic goud te kry. 

KO~lME~TAAR 

I n my verslaggewing aan my 
koerant bet ek my ook nie van 
kommentaar onthou nle, wat ek 
oregtig as noodsaaklik beskou 
het, en bewerlngs gcmaak wat 
ek geregtig gcvoel het om te 
maak en ook volkome mee reg 
was. Hoe raak die klip getref 
het wat ek in die bos gegooi 
het, het geblyk uit die feit dat 
'n brosjure in antwoord op my 
bewer ings en beskouings aan
gaande die winste, die werktoe
stande, die mynwerkers, ens. in 
Engels, Afrikaans en Frans 
deur die mynkamer uitgereik 
is en wereldwyd versprei is. 

Toe ek 'n volgende keer om 
sekere lnligting die kantoor van 
die Kamer van Mynwese be
sock Is my gese om nooit weer 
my voet In daardie gebou te 
Eit nie! Ek bet ook nie. Die 
groot mynwlnste bet groter ge
word. 

ARMOE DE 

Die armoede op die Rand was 
vir my skrikwekkend asook die 
voortdurende aankoms van 
mense van oral om daar 'n bc
staan te kom soek. Daar was 
huisgesinne wat nie voldoende 
brood gehad het nie. Die vader 
bet miskien 'n kleinigheid ver
dien. Tuis bet moeders die gc
hull om brood van die kinders 

(Vervolg op bls. 6 kol 1.) 

AtUec hct ecrs gese dnt die 
uitvoe1· van allc belangrike stra
tegicsc ware na Sjina vcrbled is. 
Gcvra wat \'an rubber wat nog 
daarheen uitgevocr word, het hy 
gesc dat die uitvocr van rubber 
gehccl en en al verbic~ is. Toe 
hy vnsgekcer word op hierdio 
punt, hct hy gcsc dat hy di<! 
saak te stcrk gest£>1 hct. Rub
bcruitvoer is ondcrhewig ann 
permitte en die hocvcl')h(·d<! wut 
Sjina bereik bet sou niles tot 
die oorlog bygcdrn hcl nie. 

SELFS PETROL 

In sy getuicnls voor die gesa
mentlike vcrdedlgingskomitce 
van die Amerikaanse Senaat en 
huis van vcrtet"nwoordigers het 
genl. Douglas :\YncArthur vcr
ledc week gcsc dat danr gccn 
twyfcl aan bcstnnn dat die uit· 
voer vanaf Hong-Kong <Britse 
kolonic aan die Suidpunt van 
Sjina) gcdurcnde Fcbruarie en 
Maart hicrdic jnnr van .,nansien
likc hulp vir die kommunisticse 
magtc in Korea" was nic. Dit 
is vera! waar t(·n op~igte \·an 
petrolvoorradt~ - ,die g rondslag 
,·an bewt·~ing vir 'n let'r en ge
wapende trOI'II«'." 

Amerika het tclkemale bcroc
pe op Brittnnjc gedocn om geen 
strategicsc materlaal aan Sjina 
te !ewer nle, maar dit blyk nou 
dat hicrdic oproepc gecn uitwer
king gchad hct nlc. Verlede 
week het die V.S.A. by die V.V.O. 
se sanlcsickomitcc voorgestel dat 
alii' ledt' van die V.V.O. die vcr
SI'nding van strategiese materi
nal no. Sjina moct stopsit. 

OOK NA UUSL&~D 

Dit is nie net nan Sjina wat 
Brittunje oorlogsbenodigdhede 
!ewer nie. Hy doen d.it ool{ tt>n 
op .. igte Yun Rll!dand, wetende 
<lat h ierdie materiaal eerlang sy 
eie !>eun .. sal afmaai. Daar is 
~te.o;aghebbend bt>reken dat Br it
tanje en .,ekere \l'es-Europe .. P. 
Iande gcdurende 1950 mac;jinerit' 
en materiaal wat vir oorlogs
doeleinde!> gebmik kan word, ter 
waarde ":m £875,000,000 unn Ruo;
laml gl'lewer het. 

Reeds dric jaar gelcde is die 
uitvocr van strategicse ware 
dcur die Verenigdc State bclct. 
Maar Brittanje het hicrdie ver
bod tot 'n groot mate krngteloos 
gcmaak deur sulkc AmC'ril<annse 
matcriaal in te voer en dnn Wl't'r 
na Rusland uit te voer. 

Britse Hulp Aan 
Rooies 

Uit tien skcp«- wut di!' hnwen 
van Kommuni.,tiest"' Sjinn met 
krygstuig binnent:tr, vuar '>ewe 
onder die Rritst' vlng, hct die 
Amerikaansc srnutor Joseph 
McCarthy gesu. 

.,Die Brit.sc rrgcring help die 
Sjinesc Kommunist.c terwyl 
Britse scuns in Korea sterf," 
het hy dnaraan toegevocg. 

Britse Sukses 
In Goudkus? 

'n \'oorstt'l van <lit> opposisie 
in dit• Gomllcus se parlement dat 
(lie gebiNI onmiddellik domin iale 
st:ttus mol't ont\'ang, is deur die 
nl('erderheid'!party van d r. Nkru
muh \'t'rwerp. Gl'durende d ie 
verk it'sing wa'! dominiale s tatus 
(l it> hoofplnnk in Nkrumah se 
part~·program. 

I.. d it 'n tl'ken Hm \'l'rdf'rl' 
liUkses van dil' bt>proefde Britst• 
diplomatit>kt> middel van beslag-
1«-gging op die get>--. .. n::unate diP 
bande wut bind, losst>r gemaak 
word," of van diP suko;e.,volle 
uitwerking van di(' Britse paTty
stelscl, of h dit a lbei ·~ 
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DIE BURGER EN 
BRITTANJE 

Die Burger het verlede week geantwoord op 'n berig 
wat in Die O.B. verskyn het waarin verwys is na seker e uit
latings van dr. A. L. Geyer waarvan die blad bepaalde 
gedeeltes weggelaat het - gedeeltes wat ons beskou as 
a fwykencl van wat die blad se lesers gewoon was om uit 
nasionale leiers se mond te verneem . Ons het daar die uit
latings van die hoekommissaris in samehang gelees m et 
vorige uitsprake van hom waarin hy republikanisme as on 
praktiese beleid aan die Britte voorgehou het. Ons het a l 
hierdie uitlatings in verband gebring m et dr. Malan se 
ommekeer ten opsigte van die republikeinse ideaal wat da
teer vanaf sy bywoning van die Empire-konfer ensie in 1948. 
By daardie geleen theid het dr. Ma la n sy ideaal van , afskei
ding van die Britse Kroon en R yk" verwater tot een van lid
maatska p met die B r itse Sta t ebond , onder enige omstandig
hede." Sedert hierdie ommeswaai het die een aanduiding na 
die ander van 'n afwatering van die Afrikaner se r epubli
keinse ideaal hom geopenbaar - 'n afwa tering wat reeds 
gelei bet tot 'n verbod op republikeinse lede van die H .N.P.
koukus om bulle oor die republiek uit te laat. 

Hierdie afwatering of selfs verloening beskou ons a s 
net so gevaarlik vir die Afrikaner se vryheidstrewe as die 
verloening va n republika nisme deu r genl. Botha na 1910. 
Toe moes ons ook boor da t dit nodig geword bet om in 
, hierdie gevaarvolle tye" by Britta nje t e s t aan, en toe moes 
r epublikeine ook verneem dat bulle , vitterig" is omdat bulle 
die leiers lastig val met r epublikeinse en , anti-Britse" uitla
tings terwyl laasgenoemde eintlik maar besig is om , volks
eenheid" te ver seker en clie ,gr oot vraagstukke" van die land 
op te los. 

OU SAP-STANDPUNT 

Ons vind dit dus glad nie onverwags of vreemd om nou 
in Die Burger 'n verdediging van ,saamstaan met Brittanje" 
en ,uitbreiding van Britse handel" te lees wat net sowel in 
enige Sapblad van 1912 sou gepas het nie. 

Die blad praat van .,nasionale eenheid" wat dan nou 
eers tot stand moet kom voordat ons 'n republiek kan k ry. 
Presies tien jaar gelede het dr. D. F . Malan op Stellenbosch 
gese : 

,Aileen deur die verbreking van die Brits konneksie 
sal ons volkseenheid in ons land opbou ." 
As ons weier om op te hou praat van 'n republiek -

soos sommige H .N.P .-lede tans gedwing word om op te hou 
praat - da n is dit nie net omdat ons dr. l\lalan se s telling 
van tien jaa r gelede nog as korr ek aanvaa r nie, maar ook 
omdat die praktyk , waarin daar vanda g selfs van afskeiding 
van Nat al gepraat word, t oon watter mislukking die strewe 
na , nasiona le eenbeid" m et behoud van die Britse konneksie 
nog altyd sedert die dae van Botha was. 

Die blad probeer Die O.B. se verwysing na die t oene
mende handel met Brittanje in 'n belaglike lig stel asof ons 
ontevrede is oor die groter voorspoed wat volg op die , m eer 
vrugte, wyn en wol" wat aan Brittanje verkoop word . Mis
k ien sal die vrugteboer e wie se Britse tjeks ' 'anjaar m et een
derde gedaal het, maar wat een-derde meer moet betaa l vir 
hul Britse ,tekstielwar e, motor s en mas jlnerie" minder in
genome met hierdie soort Britse h andel wees a s Die Burger. 

,WYNBOERE GEKUL" 

En wat die wynboere betref, sal Die Burger hom seker 
nog wel die berig van sy eie korrespondent uit Londen op 8 
Junie 1946 herinner waarin onder meer verklaar word: 

,Die Britse regering is besig om die wynboer van 
die Unie te kul deur die Unie se tafelwyn uit te hou 
sodat F'ranse tafelwyn die land kan binnekom ... Die 
invoerreg op die Unie se sjerrie en port bet in die oor log 
gestyg van 8d. per bottel tot 5s. per bottel. Dit het ge· 
skied ondanks R yksvoorkeu r." 
En wat die wolboere betref, miskien sal Die Burger sy 

eie berig van 10 Desember 1945 nog on thou: 
,Die Britse wolkommissie in Suid-Afrika bet as 

agent van die gesamentlike organisasie dinge aangeva ng 
wat nie met die belange van die boer en belas tingbetaler 
strook nie." 

Miskien was bogenoemde k ritiek van Die Burger maar 
die vitterigheid van 'n opposisieblad, maar 'n deel van die 
volk is niet emin wysgemaak - en bulle glo vandag nog soos 
ons - dat di t nie alles so J)luis is met ons handel onder die 
Britse voorkeur-stelsel nie. 

En dit is juis ons beswaar teen die toenemende handel 
met Brittanje - en was nog altyd die beswaar van republi
keine - dat hierdie handel op kunsma tige wyse bevorder 
moet word deur middel van 'n voorkeurst elsel wat Amerika 
bestempel bet as ,die grootst e diskriminasie in die wereld
ha ndel." Onder verpligting van hierdie ,voorkeur" betaal 
Suid-Afrika ten duurste vir ,.tekstielware, motor s en masji
nerie" wat hy elders teen veel laer pr yse kan bekom, en 
subsidieer die Suid-Afrikaanse verbruiker daa rdeur die lui
lekker-Iewe van die Britse werker wie se arbeidsprestasie 
maar 56 t>ersent mn die Amerikaanse is. E n hierdie subsidi· 

(Vervolg in volgende kolom.) 

[:~~!::~~~····o;· ··op··-·"~i!:·.~~!] 
Vyf Vrac Word Cestcl ~"~~~~;;;;~:~:~:~:~~J! ~~;k:~·~~ ~!,.~\~~'~!::O•h:~: 

Ek het weer •n keer •n briefie verraad. In Maart 1943 het die 
ontvang van my kritiese Ieser het teen die vorige regering se prokureur-g~neraal van -:r:rans
(of is dit leseres?l, mnr. D. oorlogspoging nie. Maar ek vaal egter d1e saak teen die be· 
Retief van Harrismith. Die gaan darem nie u eerste vraag skuldigdes teruggetrek! 
briefie lui: met hierdie paar aanmerkings Dit is interessar:t om na te 

U het my vorlge vraag so afhandcl nie. gaan wat toe van diC manne ge-
g~~d beantwoord dat ek Ius voel Gedurende die oorlogsjare het word het. Een van hulle is 
om weer 'n paar vrae te stel: die storie in die land rondgele reed~ by die voorlopige verhoor 

.,Aan watter organisasie(s) dat die Stormjaer-organisasie op die aanklag van hoog_verraad 
het die persone behoort wie teen wat deur sy Ieier, dr. J. F. J. v:yge~preek. Nadat .die sa9:k 
Suid-Afrika se oorlogspoging van Rensburg, in baie mense emdehk terugge~re~ IS en die 
gesaboteer hct? se gedagtes gekoppel was aan manne ontslaan IS, IS sewe van 

Waarom het hulle gesabo- die Ossewabrandwag, 'n daad- hulle 0 P ander aanklagte voor 
te~r? beweging sou wees, wat in die 'n spesiale hof gedaa,g en die 

Was dit moontlik vir Suid- !ewe geroep was om sabotasie res is in die interneringskamp 
Af~ika om neutraal te bly? te plceg teen die Smuts-rege- 0 ?gesluit. Die aanklagte teen 

.,Was die oorlogspoging nie ring se oorlogspoging. Saver d~e sewe ~an h~t gegaan . oor 
die volkswil riie? (Ons word ck cgtcr weet is nog die Storm- d1c onwettlge bestt van s~rmg
deesdae versekcr dat dit die jaer-organisasic, nog 'n enkele stowwe en granate en d1efstal 
volkswil is as 'n wet met 'n ge- lid van die organisasie ooit en huisbraak met die doe! om 
ringe meerdcrhcid aan.geneem skuldig bevind aan sabotasie te steel. 
word). teen die oorlogspoging. Dit be-

.,Watter besware het dr. Ma- teken nic noodwendig dat die 
Ian teen die O.B.? Stormjaers nooit die oorlogs-

.,Hoe lyk dit met 'n ietsie oor paging gesaboteer ~et nie. In
die a toombom en die wereld se dien hulle dit cgter gedoen het 
olieposisie? is dit nooit teen hulle bewys 

.,Baie dankie en dieselfde ook nie. En in die afwcsigheid van 
vir 'n rubriek wat ek altyd sodanige bewys moct rcdclike 
eerstc Ices a! stem ek nie al- mcnsc aannecm dat die Storm
tyd saam nie." jaers nie saboteurs van d'e oor-

Baie dankie vir u vriendelike logspoging was nie. En, tcr
aanmerkings oor my rubriek. loops, mag rubriekskrywers 
Ek sal probccr om u vrae te hulle ook nie daarvan beskul
beantwoord. Ek kan cgter geen dig nie. 
vaste belofte maak om te skryf 
oor die atoombom en olie nie. 
Die onderwerpe is so tamaai 
soos ons vlaktes, maar ek sal 
tog probeer om later 'n tydjie af 
te sander sodat ek iets kan 
vertel oor die rocr en die os 
van die twintigste eeu. Ek 
wonder of sommige van my 
lesers nie Ius voel om daaroor 
uit te wy nie? Ek sal graag 
van u wil hoor. 

Is .Daar Ooit Sabotasie 
Gepleeg? 

En nou vir die vrae wat my 
Ieser gestel het. U moet weet 
dat sabotasie 'n .misdaad is. 
En ek mag nie mense van 'n 
misdaad bcskuldig sander dat 
ek my klag kan bcwys nie. Die 
waarheid is dat ek hoegenaamd 
nie wcet of eni,ge organisasie 
of persoon sabotasie gcpleeg 

(vorvolg van vorigc kolom) 

ering bet nie net geskied in 
die da e toe Die Burger en sy 
partygenote adv. Pirow ver 
wyt bet omdat b y lokomotie
we in Brittanje gekoop bet in 
plaas van in Duitsland n ie, 
maar vandag nog, noudat dr. 
Geyer namens sy r egering uit
sien na 'n steeds toenememle 
handel met Brittanje. 

ONS STANDPNNT 

Laat ons dit baie duidelik 
stel - indien Die Burger dit 
d an a l sedert 1948 vergeet 
het - da t d ie republikein se 
beswaar n ie is teen handel 
met Brittanje as sod.anig nie, 
maar wei teen die eens ydige, 
kunsmatige handel waardeur 
die ekonomiese bande met 
Brittanje gehandhaaf en ver
s tewig word. 

Ons wil ten slotte net vra: 
Terwyl Die Bur ger nou einde
lik kennis geneem het van 
Die O.B. se beswaar teen af
watering van die republikein
se ideaal en gereageer het ten 
opsigte van kritiek op dr. 
Geyer se uitlatings, waarom 
a ntwoord die blad nie ook die 
pertinente k r itiek wat onla ngs 
deur dr. F . D. du Toit van 
Zyl uitgespreek is oor ons 
aandeel aan die Koreaanse 
oorlog en sy wenk in verbaud 
met die invoering van 'n n uwe 
republikelnse g rondwet vir 
Suid-Afrika nie - dit is tog 
immers sake wat in belangrik
heid nie terugstaan vir kritiek 
op dr. Geyer nie? 

Die Saa1c te(>n 52 
Stormjaers 

Die mecs skouspclagtigc sa
botasie-saak wat gedurende die 
oorlogsjarc in ons land se howe 
aanhangig gemaak is, is die 
Hoogverraad-saak teen 52 
Stormjaers. 

In 1942 het hierdic 52 Afri
kaners in 'n Randse hof be
skuldig gest.aan aan die mis
daad van hoogverraad terwyl 
hulle .,trou verskuldig was aan 
Sy Majcsteit Koning George VI 
in sy regering in die Unie van 
Suid-Afrika." 

Die klagstaat lui o.m. dat 
bulle ,.in weerwil van sulke 
trou, wederregtelik, onwettig
lik en met vyandelike opset 
teen sy gesegde Majesteit die 
Koning in sy gemelde rcgering, 
gedurendc of tussen die tydperk 
1 Januaric 1941 en die 30ste 
Junie 1942 en te of naby die 
plekkc gemeld in die cerstc ko
lom van die skedule hicronder 
gcmcrk A. 

,En by wysc onder andere 
van werwing en inswering van 
persone as offisicre en man
skappe van, en vir die stigting 
van 'n onwettigc leer bekend 
as die Stormjaers (of Bocre
weermag), soos mecr in beson
der uiteengcsit in Skedule B 
hieronder. 

,.Saamgesweer, saamgespan 
en ooreengekom het, sowcl on
derling as met die persone gc
noem in die tweede kolom van 
genoemdc skedule gcmerk A 
asook met verskeie ander per
sane aan die vervolger onbc
kend. 

,.Om die bestaan, veiligheid 
en sckerheid van gesegde rcgc
ring tc stcur, te verontrus, te 
benadeel of in gevaar te stel. 

,.Om gesegdc rcgering omver 
te werp op 'n gekosc tydstip 
aan die vervolgcr onbekend. 

,.Om op gcsegde regering 
dwang uit te oefen. 

.,Om oorlog tc maak en te 
voer teen gesegde rcgering. 

.,Om gesegdc regering te hin
der en te dwarsboom in sY voor· 
spoedige voortsetting van ccrs
gcnoemde oorlog deur pleging, 
aanhitsing, uitlokking en pa
ging tot pleging van diefstal, 
rowcry, van dade van geweld, 
sabotasie, opsctlike saakbeska
diging deur gcbruik van ont
plowwingstowwe, en andersins 
deur spioenasic en hulpverle
ning aan vyand en vyandelikc 
personc, soos meer besonder 
hicrna in d e s kcdule gemerk C 
uitcengcsit is." 

pp 7 Oktober 1942 is die ·52 

Die Rcpublikeiuse 
Motief 

En nou die tweede vraag. 
Indicn Afrikaners ooit sabota
sie gepleeg het of pogings aan
gewend het om die voormalige 
Smuts-regering sc oorlogspo
ging te sabotecr, dan het hulle 
dit gedoen as 'n bewuste repu
blikeinse verset teen wat bulle 
bcskou het as onregmatigc oor
logvoering met Suid-Afrika se 
goed en bleed in belang van die 
Britse Ryk. In hierdie verband 
.haal ek aan uit die bcectigde 
vcrklaring van die nommer een 
beskuldigde onder die 52 man
nc wat van hoogverraad aan
gekla was. Sy vcrklaring lui 
onder andere: 

,.Ek verklaar hier met die 
groats moontlike nadruk dat die 
Stormjaer 'n skakcl is - en 
mag God gee die endskakel -
in die stryd van ccuwe oorbcer
sing van Brittc in ons land; 
dat aileen 'n organisasie soos 
die Stormjaers wat gebaseer is 
op die werklike lewende Cal
vinistiese lewens- en wereldbe
skouing daartoe in staat is om 
die dreigende stroom van die 
Britse Imperialisme af te weer 
van die Afrikanernasie. Daar 
het tye gekom in die bestaan 
van ons nasie dat gcwanboop 
is aan die toekoms van ons 
volk; dat gevoel word da.t daar 
nou niks meer is riie wat die 
Afrikaner en sy gees kan red 
van die vernietigende, ontbeili
gende en vervlakkende uitwer· 
king van die Britse Imperialls
me. Ook in die afgclope jare is 
soms gewanhoop as gevolg van 
die hopelose gemodder van eer, 
en belangsugtige partypolitiei 
wat nog vaskleef aan beskou
ings wa.t gcborc is uit die bel
dense Britse Imperialismc. Tog 
hct die manne wat bulle nasie 
lief hct gevoel dat die Afrika
ner deur dissipline en deur be
sinning in hulle tradisie hom
self kan staal en sterk teen die 
stroom van vernictiging wat 
hom steeds bedreig het. Van
daar die Stormja.cr-organisasie 
met die hoogste motiewe, met 
d1c heiligstc grondslag en met 
die onwcerspreekbare kern van 
v:aarhcid wat skitterend uitstyg 
bo allc twissieke politiekery, en 
met waara.gtige erns die 
Eeuwige God en Sy Afrika.ner
nasie dien. Dit is die ware 
beeld van die Stormja.ers." 

Gevleg in die Britse 
Stateboml 

I ndicn ek u dcrde vraag uit 
die staatsregtelike oogpunt be
antwoord dan mag ek se dat 
die Unie-parlemcnt wei deeglik 
op 4 September 1939 kon besluit 
het dat Suid-Afrika neutraal 
gaan bly in die oorlog tussen 
Engeland en Duitsland. Suid
Afrika is 'n soewercin onaf
hanklike koninkryk, en was dit 
reeds op 4 September 1939. Ten 
spyte van die feit dat dieselfde 
pcrsoon tegclykertyd koning 
van Engcland en van Suid-Afri-
(vervolg op bladsy 3 kolom 1) 

Pol 
ka is, is di ~ 
dat die ko1 
oorlog teen 
lclaar, tenv: 
Suid-Afrika 
die land vc 
rcgsgclccrdel 
die kroon v~ 
bond deelba 

Indicn ek 
die prakties 
antwoord df 
slissend .,ja 
Dit is moori 
ka, as ecn 
koninluykc 
Statebond, s 
miesc en mi 
danig inecnl 
res van die ~ 

dat hy onm~ 
bly wanneex 
sustcr-konin 

Wylc genl 
baar hierdie 
dig, want il 
gram van b 
1940 voor 
gres in Blo 
(en wat deu~ 
en sy gcnot 
die generaal 
publiek ,,die 
wa.arborg is 
weer in Groci 
Joe sal inge~ 

Die Wil t'ci 
Party 

Wat u ViC! 

~~~i:;t:;~o~l· 
Dit was die 
derhcid van 
van die d 
Party en hu 
volk, as sod~ 
gclecntheid g 
die oorlogsv 
spreek nie. 
vcrkiesing is 
oorlogsverkla 
land nooit v 
nie - en, tro 
Icier van die 
Hertzog, was 
verklaring. 
die goewcrn 
sir Patrick D~ 
genl. Heftzog 
vaar en 'n a! 
uit te skryf ~ 
toets. Daar · 
stemming oo 
nie. Wyle g 
die meerdcrh~ 
mentsledc he 
sander dat di 
saak gckcn \~ 

Ek vcronde 
mentaar by u 
het op die k 
wat tans vo 
dicn. Indien 
dit ook nie ~ 
nie, maar sic~ 
parlemcntsled~ 
en die A.P. 
wees van die 
en die opposis 
aangckondig d 
herroep sodra 
kom om te r~ 

R edes vir£ 
die 0.8. 

Indien ek ri 
skryf wat die 
dr. D. F. Mala! 
teen die Ossewj 
spreck het, sal 
relaas word. ~ 
beelde noem ~ 
wat ek bedocl 

Oorspronklik 
met die O.B. 
bewcging 'n ~ 
cen van 1941, 
'n opsomming 
gemccn aanva1 
se konsepgron 
die O.B. nic ge 
dr. Malan bet< 
die H.N.P. se 
ganda tc maaj 
blick. En ho 
dan op die H 
kom! Vandag 
die rcpublikein~ 

belet om repu 
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Hulahoudcllke Kenn.lsgewl.n.p: 
(Verlowing, buwellk, geboorte, atcr!gcval, In memoriam, gelukwensln~:. 
ena.) ld. per woord; minimum 2/6 per plas!ng. Vooru!tbetaalbaar. VIr 
herhallnp 25 pst. a.tsla~:. 

BandelAadvertenslee: 

DEVALUASIE EN DIE 
VAN GOUD 

PRYS jSoos Ons Lesers.l 
Dit Sien j 

Eerate plaslng 2d. per woord. V Ir herhalings 25 pst . atslo.g. 
lntekeD&"eld op .,Die O.B." (verskyn weeldiks): 12/ 6 p er Jo.ar or 6/ 3 per 

e maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenstegeld, bestell!ngs, en !ntekengeld 
na. VObRSLAG (EDI\fS.) BPK., Posbus 1411, K:lllpstad. 

MEUBELS 

III.EUBELS.- Beter meubele teen 
bUllker pryae BabawaentUes, stoot· 
karretJI~. drtewlele, llnoleuma, tapyte, 
ea.., ook altyd In voorraad. Geen 
Kataloi:U•· Meld waaorin u belangstel. 

VI.881:.B-HEUBEL8, Langatraat 178, 
Kaapatad. 3/U/11 

GBYSBABE 

MEDISYNE 

GESONDBEID Is u regmatlge erte· 
nts, oortulg u self deur ons belt8.ude· 
lings te (;ebruik en u kwaal te ont· 
wvrlel, skryt, inltgung grat1s, Bo~re
genee8Dllddel~, Posbua 4272, J ohannes· 
burg. B/1/9/49 

DtUoende Is reeds van hulle kwaJe 
bevry. Talle v lnd daagliks boot. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpleeg Die Uoerevrou, BUB 75!59, 
Johannesburg. (Nr. 3) l/9/49 

,VPritas", Kroonstad, skryf: 
,In stede dat pryse stadig be-

gin daal het, so as algemeen 
verwag is, het oorsese pryse 
weer begin styg, met die ge
volg dat die prysindeks syfers 
vir ingevoerde goedere teen die 
einde van Januarie 1951 7 per
sent holir was as in Januarie 
1950." So hct die minister van 
finansies in sy begrotingsrede 
gese. 

vVel, namatc die waarde van 
die papiergeld daal moet die 
pryse van gebruiksgoedere styg, 
maar nie in 'n dag nie. Dit 
vat tyd en die gevolgc van die 
onsalige en onnodige devalua-

koste van die huishouding sy 
inkomste te bowe gaan, kan hy 
sy uitgawes besnoei of bankrot 
speel. As hy bankrot speel moet 
hy daarna tog sy uitgawes be
snoei en Jeef van wat hy verdien 
of sy vrou en kinders daarvan 
hou of nie. Die huisvader hct 
verantwoordelikheid; kan in die 
tronk gesit word, maar 'n re
gering het .so lets nie. So hy 
gaan voort om maar geld uit 
tc dee!. (Verkort) 

spel het dat die Afrikaanse 
taal maar net tydelik in Afrika 
sal wees, nou? In die Iaaste 
tyd het daar twee dinge baie 
duidelik op die voorgrond ge
tree: 1. Dat daar 'n sekerc klas 
Engelsman is wat nooit sy Ies 
kan leer nic; 2. Dat daardie 
klas Engelsman die grootste en 
koersvaste rassehater van alle 
.eeue is. Daardie klas Engels
man het te min verstand om 
waar tc ncem wat rond om hom 
gebeur. 'n Tyd gelede het ck 
'n brief gelees in een van die 
Natalse Engelse koerante van 
'n Engelsman, waarin hy aan
beveel dat daar 'n nuwe taal in 
Suid-Afrika geskep moet word 
om die taalkwessie op tc los. 
Die arme drommel het al die 
tyd seker geslaap en nooit agter _ 
gekom dat so 'n nuwe taal lank
a! gevorm is en oor die hele we
reid al erken is nie. So gaan dit 
met baie van hulle, hullc sien 
wat was en kan nie sien wat 
is nie en as hy cenmaal 'n na· 
sie haat besit hy nie die moed 
of vermoe om weer daarvan af 

GRYSHARE, akllters, ou voorkoms, 
oooodlg. Oortulg u self deur GRYS
HA UWONDER die Jon gate kuns· 
matlge wereldwonder, hao.r en kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk. skadeloos, 
kleuratofvry, 5/- per bottel, geld met 
be.telllng.-BoeregeneeaDllddels, Posbua 
4272, Jobanneaburg. D/1/9/4.9 

------------
RADIO 

LOUW EN LOUW, d!e Bnoemde duidelik. Maar die minister kon 

Fonds Vir 
Verstotenes 

AlltlgrJJI berate! grysbare en baard 
tot natuurllke kleur. Oeen kleurstof. 
Verwyder ekllters, laat bare groel, ena. 
Oewaarborg of geld teru(;. :1/6 Per 
bottel, poavry. Kontant met bestelllng. 
Die Boerevrou, Poaba. '7559, .Johannes· 
burg. EH/6/:10 

1 

sic in Suid-Afrika word nou 

Rad!o-lngenleurs, Stastoweg, PAROW, dit vooruit geweet hct, want 
verkoop en herstel Radto•a en Elektrlese I enige boek oor ekonomie sou 
~~~~~~:r .. 0e;~~tr:.'Sf~ Elektrtalteltl· hom dit vertel het. En nou wil 

Lincoln Schoeman, Pk. Melodie, 
distrik Pretoria, skryt: 

'n Uitrusting 

Om Mee 

Te Spog 

VAN 

Parow 

TE KOOP 

SplnwiPI m et slel nuwe ka·mme. -
Doen aansoek b y - Konunandnnte A. 
M. Jeppe, Cll!lmberla!nstraut, J 20, 
Woodstock. 4/4/ lB 

Ryksvoorkeur 
Stok in Wiel 

Volgens uit Londen bcrig 
word, was die wereldkonfercnsic 
oor tariewe en handel wat on
Jangs beeindig is, nic vee! van 'n 
sukses nie. Die grootste strui
kclblok was die onwilligheid van 
Statebondslande om van hul be
Jeid van Ryksvoorkeur af te 
sien. Verklaar word dat Ame
rika die Britse Ryksvoorkeur 
beskou as die vcrnaamste diskri
minasic in die wereldhandel. 

~~~~Q,..if"'~(i"'<~~ 

die minister die gevolge van de-

l 
valuasie bestry deur 'n nog gro
ter prys vir die goud van Suid
Afrika te verkry. Indien die 
groter prys 'n fcit sou word, 
sou die pry.s van alle goedere 
nog verder styg. Verhoogde 
prys van goud en verhoogde 
prys van goedere is- nie twee 
dinge nie, dit is een ding; en 
om die tocnemende inflasie te 
bestry is dit nodig dat die prys 
van goud in papierponde ver
laag word. Dat die Unic as 
goudprodusent ly onder die ver
hoogdc pryse van goedere en 
dicnste is die skuld van die 
Unie self. Die goudprys het ge
styg van £4-5-10 'n ons tot £12-10 
'n ons, 'n vcrmeerdcring van 
rium 290 persent wat vcel meer 
is as die styging in die prys 
van goedcre; en nou kla die 
minister dat die prys van goud 
en goedere aan wanverhouding 
Jy, maar hy het die wanver
houding self vcroorsaak. 

Die aandag moet egtcr ook 
gevestig word op die beheer van 

J:eken • 1n op DIE. 0 I wisselkoerse. Onder die vrye B goudstandaard was daar 'n vloei
• • • endc aanpassing van die wissel-

Suid-Afrlka is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

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

DIE O.B. 

koers namate die in- en uit
voer nie geballanseer het nie. 
Die oor-invoer is geballanscer 
deur die mindere waarde van dil" 
geld en dit het dio prysc en die 
wisselkoers outomaties binne 

e Verwerp die Partystelsel wat die volk verdeel en veg vir die bepaalde perkc gehou en die 
Partylose Eenheldsta.at. rcgcrings gedwing om hul pa-. I piergeld tot sekere hoev.eelhede 

e Verwerp verteenwoordiglng deur hnmllangers van poliheke te beperk. Die kontrole is nou 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordigers weggeneem en regerings is nou 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. vry om enige hocvcelhcid pa

piergcld op die bcvolking af tc 
e Verwerp die Kapltallsme en veg vir 'n Afl'ikancr-volks- dwing en te se hoevcel denkbecl-

ekonomie. dige waarde sulkc stukkies pa-
. . . t · pier het. En hoe mccr stukkies 

• Verwerp die politieke maatskaphke en ekonom1ese m egras1e I . h k d' • . . . . papter, oe mecr an te rc-
van die nie-blanke en veg Vlr terrltoru\le apartheid. gcrings met 'n kwistige hand 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensges!nde, en welvarende S.A. bou. papier-voordelc uitdeel ~n hul 
ondersteuners. Mecr papter-gcld 

DIE O.B. se ideaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

1 

en minder goedere veroorsaak 
inflasie want die verhouding of 

~ wanverhouding word dan gro

I ntekenvorm 
Neem asseblie/ my naam op as intel~enaar op ,pie 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

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

........................ vir die eer:ste ..... ........ ....... maande. 

NAAM .............................................................. .. 
(Naam en Adres In 'Blnkletters> 

POSADRES ................ ............ .. ......................... .. 

••••• • •••• 0 ••• 0 •••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 

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

H andtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 

Voeg usebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

ter. As daar minder goedere 
is moet daar ook mindcr geld 

I 
wces. Maar nou deur duurte
toeslae, hoet· lone, meer gerie
we ens., waarvoor die staat be

l taal, word meer en meer papier-
geld in omloop gebring, maar 

I 
daardeur word nie meer goede
re gcproduseer nie. Verder is 
daar grotcr militere uitgawes vir 
die malle oorlog in Korea om die 
posisi~ te vererger. 

·~ Die verwyt aan die rykes is 
misplaas want wie sal die ryk 
bocre kwalik neem dat hulle 
hul oorvloedige geld in grond 
omset Hewer as om d it aan 'n 

I 
oneerlike regering te Jeen wat 
agterna die geld devalueer en 
11ul sodoende van hul besittings 
beroof? 

Daar die mense se papier-pon
de deur die regering gewaar
borg was vir 'n sekerc hocvecl
heid goud het die regering deur 
die devaluasie nie 'n wins ge
maak nie, maar dit geroof van 
al die besitters van papier-ponde 
of van skuldbriewc uitgedruk in 
pond e. 

As 'n huisvader uitvind dat die 

Nog nooit in die geskiedcnis 
was daar so 'n ontsettcnde toe
stand van chaos, ineensakking 
en verwoesting soos di~ wat ont
staan het in Europa mi. die 
Tweede Wereldoorlog nie. Daar 
was nog nooit soveel Jyding en 
smart nie. Miljoene het omge
kom, miljoene gaan die wrede te sien nie. 
stryd om Europa se bestaan te- Daardie klas Engelsman sc 
gemoet. Mense wat liggaamlik rassehaat vcrblind hom soms so 
sowel as geestelik abnormaal dat hy sy eie huis afbreek en 
verswak en ontwrig is, en dit in verbeel hom dan nog dat hy 
'n Europa met 'n ontwrigte eko- die ander man se huis afbreek. 
rtomie! Die haat wat die Engelse in ons 

'n Wcinig is gedaan om hier- Republieke gehad hct en die 
die Iced te Ienig. Verskeie be- wapengeweld wat hulle teen ons 
wegings hct aan die liefdeswerk kom gebruik het, het die hele 
deelgeneem. Daar is egter 'n 
klas lyers vir wie so goed as doe! van Engeland in Suid·Af-

rika Jaat misluk. niks gedoen kon word nie - die 
afhanklikes van die duisende Hierdie klas Engelsman sal dit 
wat opgehang is, of wat lang- sekcr ook baie dom ag dat 360 
termyntronkvonnisse gekry het. Engelse nou in Johannesburg 
\Vat 'n dubbele lydenskelk moet besig is om die Afrikaanse taal 
hulle ledig! Om as vriend of aan te leer. 
familie van 'n Nazi gebrandmerk As ons nou alle.s nagaan wat 
te word is om op pad tronk of reeds gebeur het, dan neem dit 
ka~p. toe :e wees; . gecn profcet om te voorspel wat 
U1tem~ehk het n vrou, die n?- vorentoe gaan gebeur nie. Ons 

bele Pnnses van Izenburg, n I Afrikaanse volk kom van ver
~onds gestig - die :,st,ille Hulp." skillende Jande wat verskillendc 
n Maand gelede IS n tak op tale c raat het maar om 'n 
Brits gestig wat reeds £700 ont- B b 

1
g p t 

1 
' · te 0 vang en weggestuur het. Maar Y e s.e a~ ve;warrmg vo r-

wat beteken £700 wanneer een kom, IS hler n nuwe taal ge-
'1' d' · 1 vorm. Geen ander taal kon m1 JOen no 1g IS. . . . 
Die Brits-komitee stel hom ten 001t d1e E~gelse. taal m Eng~-

doel die stigting van onderkomi- land. ver~nng me, net . so mt.n 
tees dwarsdeur die Unie. Hier- sal n mtlandse taal d1c Afn
toe is die daadwerklike hulp en kaanse taal in Suid-Afrika kan 
goeie gesindheid nodig van die verdring. As een van die twee 
kerke, die openbare pers, die tale moct totniet gaan, en ek 
skole en die publiek. U wat moet oordeel volgens die geskie
hierdie oproep lees, help ons om denis en die getjank van die 
daardie verbysterende nood tc Engelse koerante, dan lyk dit vir 
Ienig. Stel u vir 'n oomblik in my of dit die Engelsc taal gaan 
die pick van diegenc wat ons wces. Dan sal die slim Engel
moct help. se bobbejaanstuipc . kry en die 

Om meer inligting skryf aan dommes sal by ons dom Boere 
ondergetekende, of stuur u by- wees en ons ou klomp dommes 
draes aan daardie adrcs. 'n Ge- sal dan goed klaar kom, want 
ouditcerde staat sal later gcpu- ons sal ook tc dom wces om 
bliseer word, Dis beter om u rusie onder meh:aar te maak. 
bydraes te registreer. 

Ons moet daardie noodlyden-
des help, omdat ons die verlics 
van Duitsland as bondgenoot 
teen die aanrollcnde kommunis
me moet probeer herstcl. Son
der Duitsland, of met Duitsland 

Pensioene Aan 
Oues Ongelyk 

aan die kant van Stalin, is die H. P. Wassermann, Lang Riet, 
Weste verlore. Nog nooit in die Pk. Kaaps<lrift, skryf: 
geskiedenis het soveel van so Ek verstaan nie die Ouder-
min afgehang nie: Die herstel domspensioenwet nie, dat die 
van die geskonde geloof in die een persoon wat grond besit ge· 
Christendom, in die etiese en regtig is op ouderdomspcnsioen 
geestelike waardes wat die Wes- en die een wat sy vruggebruik 
terse beskawing as grondslag uithou die kan nie ouderdoms-
het. die pensioen kry nie. Ek wil net 

Steck u hand dus diep in graag weet wat die onderskeid 
sak. Nader u vriende, u skool- is en sal bly wccs as iemand 
hoof, u predikant, u raadslede, my kan verduidelik. Dan wil 
d.ie eerste minister. .Hou funk: . ek ook graag weet waarom 'n 
s1es en kollektes. Dlt is stam behoeftige vrou van 60 jaar ou
vcrwante wat so ly. derdomspensioen kan kry maar 

Engelse 
Hul 

Vrees 
Taal 

'n manspersoon moet eers 65 
jaar oud wees voor hy ouder· Vir domspensioen kan kry. Wat is 
die onderskeid van die twce be
hoeftige persone dat die vrou 
van 60 jaar pensioen kan kry en 

P. C. Kruger, Oost.-ndweg, 
ville, skryf: 

die behoeftige man moet eers 65 
Del- jaar oud wees. Waarom kan 'n 

manspersoon wat behoeftig is 
ook nie ouderdomspensioen kry 
op 60-jarige ouderdom nie? As 
'n staatsamptenaar 60 jaar oud 
is, dan tree by af met pensioen. 

Die getjank dat die Engelse 
taal in gevaar is, is vir my be
sonder snaaks. Waar is dan die 
slim Engelse profete wat voor-

stryd 
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DIE WORSTELSTRYD OM DUITSLAND 
Hoeksteen Van Eu ropese 

Verdediging _ 

opgestel word; dat Duitsland 
met volkome gelyke regte toe
tree tot die Westerse bondge
nootskap, as Duitsers; dat die 
grootte van Duitse militere een
hede deur deskundiges bepaal 
word op grond van doeltreffend
heid; en eindelik en ten laaste 
dat die Westerse moondhede 'n 
duidelike beslissing vel insake 
die Duitse oostelike provinsies 
wat by die Yalta-konferensie af
gestaan is. Van elke vyf rc
krute in Wes-Duitsland is min
stens een a!komstig uit die oos
tel!ke provinsies en aile Duit
sers sou enige politikus 'n ver-

Die teenswoordige heleid van die W esterse moondhede in die worstel· 
stryd om Duitsland nader nou sy einde. Dit het daaruit bestaan dat 'n 
verminderde belangstelling in die insluiting van Duitsland in die verdedi
gingstelsel van Wes-Europa getoon word-gedeeltelik met die hoop dat daar 
tog nog moontlik 'n ooreenkoms met Rusland sal kom; gedeeltelik in die 
hoop dat, deur middel van 'n voorgewende houding van belangeloosheid, 
die afkeer wat die Duitse volk het vir die aan hom toegekende rol van 
,Foreign Legionary" te laat bedaar. 

Die felt dat nie net Parys -
waar die insluiting van Wes
Duitsland van die begin af met 
openlike afsku aanskou is -
maar ook London en Washing
ton gehoop hct om nog 'n kom
promie met Moskou aan te gaan 
met die doe! om Duitsland nog 
Ianger te onderdruk, blyk nie 
net uit die aanvaarding deur die 
Westerse moondhedc van die 
Russiese voorstel om 'n vier
moondhcdc-konferensie te hou 
nie, maar spreek ook baic dui
delik uit hul pcrs. 

Die London Times gee op 13 
Februarie 1951 Attlee sc ampte
like vcrklaring in die Britse 
Laerhuis met hierdie woorde 
weer: ,As ons tot 'n werklike 
en duursame oorecnkoms met 
Rusland kon kom, sou die kwcs- 1 
sic van Duitse bcwapcning onbe

van amper 30,000 Franse reser
viste! 

FRANSE ,VEGWD.l' 
Wat plaasgevind het was: Die 

hoofkwartier van Eisenhower 
by Versailles, bevolk deur hon
derde met medaljes besaaide of
fisiere, sit en probeer koorsagtig 
planne maak, terwyl die kan
toorpersonecl wekelank nie werk 
toe kon kom nie omdat nog 
trelne nog ondergrond-treine, 
nog busse geloop het; mense sit 
sonder elcktrisiteit of gas in op
geeisde villas en half-klaar kan
tore, en hoor dan oor die draad-

Deur 
dr. Otto Strasser 

0 Hiervoor word 'n politick ver
ondcrstcl wat vir aile Duitsers 
aanneemlik is en dit is aileen 
die politick wat die her-vereni
ging van Duitsland bcoog. Daar
benewens is dit ook die enigste 
politick wat 'n soort magsewe
wig sal bewerkstellig en tot die 
hervereniging van Europa sal 
voer, waarsonder daar geen 
vrede in die werel<l kan wees 
nie. Wat die Westerse moond
hede, en veral Frankryk oor die 
hoof sien, is dat dit slimmer is 
om Duitse else wat tog later ge
stel sal word, voor te spring deur 
dit nou aan hulle vry\\oillig toe 
te staan . • ." dan het hy die 
politieke kern van die hele pro
bleem bloot gele, en van die op
lossing van hierdie probleem 
hang die sukses of mislukking 
van die Amerikaanse politick in 
Europa af. 

SOEK VRYE DUITSLAND 

Groot Brand in 
M.iddestad 

'n Groot brand het 
gister!l'liddag }(ort na 2 
n.fl'l· in 'n gebou net voor 
Marsha\\p\cin, Johannes
burg, ge\ee, uitgebreek. 

Die brand wat ver
fl'loede\ik deur 'n }(ort
s\uiting veroorsaak is, het 
binne in die gebou by die 
hoofingang begin. Die 
v\afl'lll'le hel spoedig \angs 
die houtwerk na die 
tweede verdleping van die 
gebou getrek en b1nne ·n 
ofl'lmesient)ie was a\\es in 

\igte \aaie. 

Hoofkantoor: 

Waalstraat 28, Kaapstad. 

langrik word . . . Maar as ons 1 1 

so 'n ooreenkoms met die Sow- loos dat amper 30,000 Fransc 
jet-unie nic kan aangaan nic, spoorwcgwerkers bulle oproep
dan moet ons ons aandag aan orders vir leerdiens met 'n spot
die verdediging van die Westc lag verwerp; of - soos in Lyon 
gee en dit sluit in die inlywing in 'n openbare ,auto da fe" -
van Wes-Duitsland." I die papiere voor die stadsaal 

Takke en Agentskappe Oral. 

Dit is soos 'n antwoord op die 
Britse generaal as die groat 
massatydskrif ,Saturday Even
ing Post" op 17 Maart 1951 in 'n 
bale nugtcre artikel, ,Eisenho
wer se moellikhede", erken dat, , 
, . .. die cintlike probleem is nic I ' 
of ons die Duitsers sal ,toelaat' 
om met bewapening te begin nie, 
maar hoe om die Duitsers tot 

1 
bewapening te bewecg. Die voor
stelling dat Duitsland 'n bond
gcnoot kan word sonder dat dit 

SERENE-SANGE 
verbrand; of - soos in Lorient 
- die bevele bymekaarmaak en 
deur 'n afvaardlging voor die 

'n Eggo word gcvind in die 1 voete van die prefekt gooi! En 
New Yorlt Times van 2 Maart onder sulke omstandlghede het 
1951, waar in 'n artikel in ver- 1 'n opperbevelhebber die opdrag 
band met die Vier-Moondhedc- om Wes-Europa. teen 175 Rooi 
konfcrcnsic verklaar word: divisies te verdedig. Dit is die 
,Maar die vooruitsig van sclfs 'n I Franse ,strydwil" wat, in die il
bcperkte en beheerde bewapc- lusiewoorcle van die New York 
ning verwek by sckcre clemente Times van SO Maart 1951 ,nie 
in die Weste so 'n onrus dat aileen die hoeksteen van Fran
bulle sonder meer bereid is om se vryheid, maar ook die fonda
daarvan af tc sien sodra nuwe 

1 
ment van die gehele verdediging

serene-sange uit Moskou hul ore stelsel is waarop ook ons eie 
bereik, a! is so 'n oorecnkoms I vryheid berus • • ." 
met Moskou ni: eens. die papier VERANDERDE HOUDING 
wer~ w~arop d1t geskryf is nie." I NODIG 

Hierd1e doel: om deur middel 
van 'n ooreenkoms Jnet Moskou, 
a.J is dit hoe twyfelagtig, bewa
pening en die daarmee gepaar<l 
gaande verst.erking van Duits
land te verhoed, bet intussen tot 
die konferensie In Parys gelei 
wat die voorloper is van die 
eintlike Konferensie van Vier 
omtrent die Duitse kwessie, wat 
binnekort in Washington staan 
gehou tc word. Maar juis die 
Paryse konferensic bet duidelik 
aan die meer realistiese clemen
te in <lie Weste getoon dat so 'n 
,wcrklike en duursame" ooreen
koms met die Sowjet-unie in 
hierdie verband onmoontlik is 
omdat dit Rusland se doel is ~m 
die hele Duitsland in sy mag te 
kry - en met hierdie doel voor 
oe wil Rusland vereers teen 
enige prys die bewapening van 
Wes-Duitsland ''erboed. 

WAT 1\IOSKOU VREES 

As daar iets is wat gedurende 
die Paryse konfcrcnsie en die 
voorafgaande weke en maande 
duidelik geword het, dan is dit 
die feit dat Moskou aileen bang 
is vir 'n nuwe Duitse leer, terwyl 
hy tot dusver die hele 
Europcse dec! van die Atlan
tiese Verbond as speletjies van 
Jedige generaals betrag. 

Hierdie standpunt van die 
Russe is verstcrk deur 'n ge
beurtenis wat beslissend verant
woordclik was vir die vcrandc
ring van gesindheid wat, volgens 
goed ingeligte bronne, aan die 
Eiscnhowcr-hoofkwarticr plaas
gevind het, nl. die wekelange 
Franse verkcerstaking en vera! 
die openlike gehoorsaamweiering 

Onder die indruk van hierdie 
gebeurtenisse gaan die Westerse 
Moondhede voort met hul ver
andering van taktiek en voer 
met nuwe krag die worstelstryd 
om Duitsland, wetende dat die 
noodlot van Europa afhang van 
Duitsland sc medewerking. 

Miskien was dit goed dat die 
Westerse moondhede eers nog 
cenmaal probeer het om sonder 
die medewerking van Duitsland 
klaar te kom. Want juis die 
ondervindinge wat in die tussen
tyd gemaak is, verskerp deur (lie 
ontwikkelinge in die Verre 
Ooste, in die Midde-Ooste en in 
die Balkan, het aan die Wester
se moondhede, en veral aan Wa
shington, getoon dat 'n prinsi
piele verandering van beleid 
teenoor Duitsland en die Duitse 
volk nodig is indien bulle Duitse 
samewerkiug wil bewerkstellig. 

RERN VAN VRAAGSTUK 

Hierop dui ook 'n aantal inte
ressante publikasies wat gedu
rendc die laaste weke verskyn 
het en ondanks die uiteenlopcn
de bronne, alma! tot dieselfde 
gevolgtrekkings kom. As die be
roemde Engelse generaal J. F. 
C. Fuller in sy nuwc bock ,How 
to defeat Russia" 'n vernieti
gende afrekcning hou met die 
Roosevelt - Churchill - Morgen
thau-politiek teenoor Duitsland, 
en die insluiting van Spanje en 
Wes-Duitsland as beslissend vir 
die verdediging van Europa ver
klaar, dan neem by die militere 
standpunt in dat daar andersins 
geen kans vir 'n suksesvolle 
teenstand teen die Rooi Leer bc
staan nie. As hy dan skryf: 

'n vry, soewereine staat is, is 
totaal foutief." Die belangrik
hcid van hierdic artikel le in die 
(eit dat dit deur een van Eisen
hower se medewerkers geskryf 
is, en dan kom dit tot die duide
likc gevolgtrckking dat , . . . 
die Duitsers cis dat bulle rcge
ring in Bonn volle soewereini
tcit verkry sodat 'n vry Duits
land oor die kwessie van her
bewapcning kan besluit; dat die 
krag van die Geallieerdes langs 
die Elbe vermeerder word alvo
rens Duitse eenhede agter bulle 

i··~i:··~~;;;~;; .. l 
Dr. Otto Strasser wat hierdie 

artlkel spesiaal vir Die O.B. ge 
skryf het is 'n wereldbekendc 
persoon. Hy is in 1897 gebore 
en is 'n doktor in die regsge
leerdheid. 

Gedurende die eerste wereld
oorlog het hy naam gemaak as 
'n dapper soldaat en sy dank
bare vaderland bet etlike ver
namc militerc onderskeidings- ' 
tekens aan hom toegekcn. 

Na die oorlog het hy 'n onder
steuner en medewerker geword 
van Adolf Hitler - hy was selfs 
eens op 'n tyd die pershoof van 
die Hitler-beweging in Noord
Duitsland. 

Daar het egter moelikheid ont
staan tussen Hitler en Strasser. 
La.a.'>genoemde het 'n tcenstander 

1 van Hitler geword, padgegee 
uit Duitsland, en sedertdien sy 
eie pad geloop. 

Dr. Strasser woon tans in Ka
nada. Hy is nou die Icier van 
'n herlewingsbeweging, wat hy 
noem: Die Herrysenis van Duits
land. 

Dr. Strasser is en was altyd 
by uitnemendheid die vyand van 
die kommunismc. Dit is die vy_ 
and wat hy steeds aan die kaak 
stel en beveg. 

BLADS'Y VYF 

raaier nocm wat nie op terug
verkryging van hierdie gebiede 
aandring nie - nie noodwendig 
deur middel van oorlog nle: 
maar in elk geval as dee! van 
die uiteindelike Europese ree
lings." 

Die nasionale Duitsland vcr
welkom sonder voorbehoud bier
die duidelike en regverdige 
stemme - maar wag nog vir die 
dade! Die newel van neutrali
teit wat vandag oor Duitsland 
le, sal onmiddellik verdwyn so
dra die hoop op en belofte van 
die eenheid en vryheid van 
Duitsland - van Aachen tot 
Beuthen, van Memel tot aan die 
Saar - as 'n glansende doe! 
voor die Duitse volk gestel word. 

Die beslissing hieroor le egter 
in Washington. 

S.ANT.AM 
Suid-Afrikaanse Nasionale 

Trust- en Assu.ransie-Mpy. 

Bpk. 

,Ek praat 
met jarelange 
ondervinding: 

2 

,, 

Daar is gcen 
beter kwaliteit 
as Rembrandt 

nie." 

;1 11 -;;; t ,;;J!-1 
---Mnr. A. H. Stander. 

Tabakbocr, 
MARl KANA. 
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SWYE ONDERBREEK OOR UITSLAG IN CE.RE.S: 
RE.GE.RING MOET 
YSTER NOU SMEE 0.8. Afrikanerparty gaan saamsmelt 

om die Nasionale Party tc word. 
Maar die oorgrotc meerderheid 

I van die A.P. se lcde is ook lede 
Verlede week hct Die van die Ossewabrandwag en bc-

B d. 1 ·f ginselvaste republikeine. In-
urger, 1e ) orgaan dien hierdie republikeine toege-

van dr. D. F. Malan, ' n laat word om lede van die nuwe 
h o o f urtikel publiseer party te word, beteken dit dat 

· d . bl d d . 0 die republikeinse vleuel van die 
waarnl Ie a te !;Se· : nuwc party kragtig vcrstcrk 
wabrandwag te ly f gaan gaan word deur manne en vroue 
oor sy anti-Britsheid. wat hul republikeinse ideaal on
D · ~ t 1 1 . ·k der geen omstandighede in 'n aar 1!'1 wee >e aug•• e sweetdoek sal wegbere nie. 
aspekte verboude aan 
Die Burger se aanval, 
skryf ons politieke mede
werker . 

In die eerste instansie bet 
Die Burger sy doodswygbeleid 
oor die Ossewabrandwag onder
breek om weer 'n keer die bewe
ging aan te val. Dlt moes seker 
vir die lesers van die blad 'n 
skok gewees bet om in bul koe
rant te Ices dat die Ossewa
brandwag nog leef; en bowen
dien In sodanige welstand ver
keer dat dit noodsaaklik geag 
is om 'n aanval op hom te maak. 

In die tweede instansie blyk 
dit dat die republikeinse pro
paganda van die O.B. onder die 
vel van die H.N.P. inkruip, 
want Die Burger vind dit nodig 
om die pro-Brltse beleid van 
die partyleiding te vergoelik deur 
die anti-Britse standpunt van 
die O.B. belagllk voor te stel. 

Miskien moet ek net weer, 
terwille van duldelikbeid, bier 
herhaal dat die O.B. nie anti
Brlts Is in die sin dat hy vyan
dlggesind Is teen d ie Engels
sprekende Afrikaners in ons 
land nie, maar h.y is an ti-Brits 
in die sin dat by republikeins 
is en derha lwe vrybeid soek 
bultekant die Britse Sta tebond 
('fi ln~tellings. 

Ek wil nou verduidelik wat 
agter Die Burger se openbare 
aanval op die Ossewabrandwag 
skull. Hier is die feite. 

STRYD TEE."'' 
RE PUBLIKEINE 

Binnekant die H.N.P. bet dr. 
Malan die stryd aangeknoop 
teen die republikeinHe vleuel 
\'an die party. Sy strytl is met 
liukses bekroon en by b et van
dag die toe:.tand beeltemal on
tier behe('r. Trouens by bet 
tlie republlkeine in sy party 
die swye opgeU!. 

Maar nou staan 'n ander ont
wikkeling voor die deur wat ge
vare inbou. Die H .N.P. en die 

Ellen de • 1n 

, GEVAAR" 

Dit is die sogenaamde ,.repu
blikeinse gevaar" waarvan die 
bewerkers van die samesmelting 
tussen die H.N.P. en die A.P . 
te staan gekom bet. Dit is ook 
die rede waarom dr. :\(ulan op
nuut ba ie truag gewortl bet om 
tlie diskrimina,ie teen O.B.-lede 
te ver wyde r want tlit rooet ge
doen word voordat O.B.-lede 
tot d ie nuwe par ty knn toetree. 

Die rede vir die verbreking 
van Die Burger se stilswye oor 
die Ossewabrandwag, en sY her
nude aanval op die beweging is 
nou duidelik. Daar moet s tem
ming gemaak word teen d ie 
O.B. en tlaar moet opnuut vyan
dige gevoelens teen <lie O.B. op
t:ewek word. Dit is ook dul
<ielik waarom Die Burger vir 
Brittanje uitgekics het as die 
boeg waaroor die aanval gegool 
's. Die vernuwing van die 
vyandskap teen die O.B. moet 
gekoppel word aan 'n afkeer 
vir die O.B. se republikelnse 
(of anti-Britse> standpunt, wat 
belaglik voorgestel word. 

Dlt Is die moticwe wat agter 
Die Burger se nuwe aanvnl op 
die O.B. skull. Nou is die vrnng: 
met watter doel word daar op
nuut stemming gemaak teen die 
O.B. en sy koers? Indien dit is 
omdat die H.N.P. voornemens is 
om sy diskriminasic teen O.B.
~ede voort te sit, selfs ten aan
sien van die nuwe party, dan 
kan mnr. Havenga voor 'n nete
lige vraagstuk te staan kom. 
\Vant hy kan nie saamsmelt 
met die H.N.P. as laasgenoemde 
n!e bereid is om met al die lede 
van sy party ook saam te smelt 
nle. 

Onder hierdie omstandighcde 
han een van twec dinge gebeur: 
Die H.N.P. kan vir mnr. Haven
ga 'n formule vind om hul dis
kriminasie-beleid te ondersteun, 
net soos hulle vir hom 'n for
mule gevind het om hul ldeur
llngwetgewing te ondersteun; 
of die samesmelting kan skip-

Goudstad 
(vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

moes verduur. Duar was net 
een plan, tlie enigste omda t 
daar nie d ie geleentbeid was om 
deur a rbeld iet~ te verdien 11ie. 
Dit was om 'n bottel brande
wyn , ·ir 'n paar sj ielings te 
gaan koop en daa r voor 'n pond 
van 'n KaUer te kry. Die 
drankwet was besonder streng 
en dranksmokkelary onder die 
Kaffers op die Rand het skrik
wekkende afmetlngs aange
neem. Spesiale speurders is 
gebruik om hierdle euwel te be
stry en die wat die maldikste 
weens hul gebrek aan die ge
slepenheid van die professio
nele dranksmokkelaar in die 
hande van die gereg geval het, 
was die moeders van daardie 
bonger kinders. Dit was 'n ver
skriklike gesig om sulke moe
ders in trane en bedroefd tot 
die diepste sieledroefheid wat 
'n moec.ler kan he, voor die reg
bank te sien pleit vir ontfer
ming ten Ville van baar kinders. 
Dit is ' n d roefbeid wat ook die 
gemoed van wle so ' n geval 
aanskou deurboor. Sy, dogte r 
van die volk, eertydse baRe van 
ll;e land mtt sy onuitputlike 
rykdomme, tot bnndiet gevon-

a is met huilende, 
l<indertj ie., tuis! 

VOLKSVERTRAPPI NG 

Ek het mense gesien wat al
ma!, vader, moeder en kinders 
in kamertjies in die agterbuur
tes van Johannesburg onder 
sakke inkrulp om skuiling te 
soek teen snerpende koue van 
die Rand in die winter. Maar 
wie se skuld is dit dat sulke 
toestandc bestaan? Dit is toe
sta n de wut met tlit' Vryheid'!· 
oorlog en daarmt bulself Ol)en
baar h t t. Dit io; nog a lles die 
gevolge \ a n die t irannieke po
ging tot u itwis'!ing van d ie 
Afrikaner , baa'! v rot'er in sy e i<> 
land. Dit is tlie gevolge ook 
van 'n bestuur!>telsel wat red
d ing.,werk, imlit'n so iets be
s tann, uit kapita listiese oog
punt benader. Geen nas'iona le 
regering met watter m aatreels 
ook sal en kan 'n volk ua 1mlke 
toestande red as daardie men&e 
wat moet red en hulle wat ge
retl moet wortl in vegtende 
kampe teen:oor mekaar stnan 
verbitter in <lie politiek t'en op 
dit' nnder. 

breuk ly. 
Ek kan op hierdie stadium 

nie voorspel wat gaan gebeur 
nie. 

Vier Oorlede 
Senek.al 

In 

Dr. Karl Bremer, de nuwe minister van volksgesondheid, 
het die setel Ceres , ·ir die JI.N.P. verlede Woensdag met 'n 
meerderheid van 2,418 gewen. Dit bt•teken dat die vorige 
meerderheid van 1948 met 472 opgeskuif is. 

Binnc ses maande moe>s Se
nelml se O.B.'s afskeid neem van 
die volgende Brandwagte: Oom 
Karel Cronje, Tant Nelie Pre
torius, Tant Annie Cronje en 
Tant Lizzie van Huyssteen. 

Getrou aan die ideale van die 
O.B. was hullc 'n voorbeeld en 
inspirasie vir ons alma!. Graag 
wil ons 'n kransie le op hul 
grafte en ons innige meegevoel 
uitspreek tecnoor hul familie
lcde. 

Namens die andcr Brandwagte 
van Senekal. 

D. J. Erasmus. 

,,.DIE O.B." word gedrult <leur Pro 
Eecle.l& Drultkeey, Sttllenbo.cb , Ylr 
die etenaara en ultcewera: VOORSLAO 
(JI:dma. ) Be~rk, Groote K.-qeboU 
708, P011b ua l Ul, Ierll,pleiJI. J[&ap
otad. 

Dit is die eer<,te tussenve.rl•ie
s ing In 'n reek s !>edert Augu.,tu'> 
1949 wuur dit' H.N.P . sy po.;i.,ie 
ver))(>t('r bet , en vir d iegene wat 
reeds begin wn.nhoop het nan 
die voortduring van 'n Afrikaan
se bewind na die volgende al
gemene verkiesing is hierdie 
uitslng 'n silwerrn.nd nan die 
wolk. ' 

Met die getulenis van di<' an
der u iL;Iae in die afgelope twee 
jaar , en met die !cit voor oc dat 
die lewenskoste die vlottende 
stem vera! in die stede in toene
mende mate teen die regering in 
die harnas jaag net soos dit in 
19·l8 die geval met die Verenigde 
Party was, sal dit gevaarlik vir 
die regerende partye wees om 
Ceres te beskou as 'n swawel
tjie wat ewigdurende somer aan
kondig. Die r E>.rering mOl't d ie 

,Juweeltj ies' uit 

tydjie wat by nog uan bewincl 
is, gebruik om d ie grond<;lag van 
'n nuwe Suid-Afrika te Je wat 
kan tlirn us basis ,·ir die duur
samc oplossing ,·an ons groot 
vraag.,tukke, Ily moenie bie r
die ko .. bare tyd verspil met 
maa treel., wnt weer ongedann 
gemuak gaan word deur d ie 
altermlt iewe regering waanoor 
die Britse parl<>mente re stelsel 
voor.iE>ning maak nie. 

'n Foto wnarop Clement Att
IN•, die Britsc ccr;:~te minister, 
tydens die Spaan:;e burgeroor
log saam met kommunistiese 
leiers d ie gebalde vuis-saluut 
van die kommuniste gee, word 
tans in Amerika versprei deur 
sen. Joseph McCarthy. 

Hansard 
In ons vorige uitguwe is daur· onder dit• O}>~krif .,Juwe«•hjies nit Han· 

:-ard" gemeld dat die kostf• in die })Ul'lement op £ 3 }W I' woord tt• !'llaan kom. 
Dit moN wee~ £3 per mimmt. Onder staande , jnw«•eltjie" kos ·dit- lund 
mecr us £20, en aange~i(•n die volk daar,·oor betaal, hied ons die volk die 
geleentheid om dit te g(•niet: 

MNR. BARLOW: Mnr. die het niks met bierdie> mosie tc 
Speaker, ck onthou dat 25 jaar doen nie. 
gelede of 26 jaar gelede h1erdie 1\fNR. BARLOW: Is ons nie 
wet.;ontwerp aangeneem is - ~eregtig om te wcct wat met 
;lit was voordat die Minister hierdie uie gaan gebeur nie? 
n die Raad was - en dit Is DIE SPEAKER: Die same

deurgeloods deur wyle mnr. .~telling van die rand is nic 
Charlie Malan. Sover ek weet, onder bespreking nie. 
is daar nog net cen verandering MNR. BARLO\V: Ek be-
·n die wctsontwerp aangebring. spreek nie .... 
Die Minister onthou miskien DIE SPEAKER: Die same-
1.\'at dit was. Onthou u wat dlt stelling van die raad Is nie nou 
.vas? onder bespreking nic. 

DIE MINISTER VAN VER- 1.-fNR. BARLOW: Ek be-
VOER: Ek onthou party, maar sprcek nie nou die samestelling 
nie net een nie. van die raad nie. 

MNR. BARLOW: Ek sal dit MNR. WARING: Wie is die 
'lan die :Minister se, want hy lede? 
.veet blykbaar nie veel van sy MNR. BARLOW: Mag ons nle 
mosie nie. Dit was vle;s. ;lie name van die lede wect 

DIE MINISTER VAN VER- nie? Dit maak 'n groot ver
VOER: Wat omtrcnt kreeC? U skil, soos ek later nan u sal se. 
weet totaal niks daarvan nie. Die lede van hierdie raad Js 

MNR. BARLOW: As die agb. lede van die Raad vir Eiers 
Minister sy adviseurs wil vra, en Pluimvee, die Sitrusraad en 
sal hullc aan hom se dat daar die Sagtevrugteraad, en d it is 
nog net een wysiging in h!crdie nou die eerste maal dat ons 
wctsontwerp aangebring is. artlkcls soos aartappels en uie 

DIE 1\U:>HSTER VAN VER- onder hierdie besondere raad 
VOER: Ek het self verlede jaar bring. Ek wil weet of ons nie 
'n wysiging voorgestel. 'n spesiale raad moet he om te 

MNR. BARLOW: Ek weet, doen wat in hlerdie mosie voor
maar u het self nie geweet wat gestel word nie, want ons weet 
d it was nie. nie wat hierdie uie is nie. Is 

DIE MINISTER VAN VER- dit Spaanse uie, Kaapse uie, in-
VOER: Kreef. gemaakte uie, of gebraaide uie, 

MNR. BARLOW: El< s~ aan of watter soort uie is dit? Ons 
u dat dit vlris was. wect nie wat bulle is nie. Die 

DIE MINISTER VAN VER- agb. Minister kom hier en hy 
VOER: U ken nie die verskil se eenvoudig uie. 
tussen kreef en vleis nie. 'N AGB. LID: En aartappcls. 

DIE SPEAKER: Orde! Die MNR. BARLOW: Agb. lede 
ugb. lid moet d ie Stoel toe- is boere en hulle weet tog seker 
sprcek. watter belangrike goed uie en 

MNR. BARLOW: Mnr. die aartappels is. Ons kry aartap
Speaker, ek moet bale vrae aan pels uit Skotland en ek wil 
die agb. Minister stel oor hier- weet of ons aartappels terug
die saak. stuur na Sl{otland. Die agb. 

DIE SPEAKER: Orde! D:e Minister weet blykbaar nie. 
agb. lid tr(•k altyd my uitspraak Agb. lede moet iemand vra soos 
in twyfel. Ek het die agb. lid die lid vir Orange Grove (mnr. 
gevra om die Stoel toe te \Varingl wat 'n aartappelland 
spreek. in Skotland het. Ek d ink dat 

MNR. BARLOW: En ck was bulle dit 'n ,.potato grove" in 
besig om te se dat hierdie die Skotland noem. Ek weet dat 
tweede verandering is wat aan- hy nou die dag daar gaan skiet 
gebring word. Moet ons nou het, en hy het 'n raap geskiet 
verstaan dat hierdie uie en in plaas van 'n konyn. Gaan 
aartappels oorsee gestuur word hierdic aartappels terug na 

vertrek, en dit was amper onder 
dir Plimsoll-lyn - cl{ dink dat 
dit die n•glc uitdrul{king is -
en ek hct gcvra wie se sldp dit 
was, en hulle bet gese dit is 
Frankie \\'aring se skip wat uie 
vervoer. Daar is iets anders 
wat ek aan die agb. Minister 
wil vra. Gnan hy Bnsoetoeland 
en die Belgiesc Kont o insluit? 
Basoetoelaud en die Belgiese 
Kongo is ingesluit wanneer dit 
lwm by dit• uitvoer van botter, 
eiers en vleis onder hierdie 
Raad. Gnan hy Dasot'toeland 
toelaat om bier met ons boere 
te Jwmpcteer? Hy moet ont
hou dat Basoetoelnnd nou :n 
soort boerdery volg wat waar
skynlik van 'n veel hoer gehalte 
is as die in meeste dele van 
Suid-A!rlka. As hulle begin 
om uic te !<week, sal bulle ons 
boere ultdruk. Mi~lden het die 
agb. Minister nog nooit 'n ul 
van Bo.soetoeland gesien nie>. 
Ek het dit al gesien. Ek wil 
aan die Minister vra ~ wat die 
bedrag van die heffing gaan 
wees, en is danr 'n heffing? 
Daar is gewoonlik 'n hcffing op 
h!erdie dinge, en sal daar ook 
'n hcffing op ule wees? Sal 
die hefting op die uie hocr wees 
as di~ op sitrus? Die Minister 
kan in sy antwoord hie>rdie 
dinge nan ons sf!. I9 hierdie ule 
beder!baar, want d ie mosie 
praat van bederfbare produkte? 
Hor lank n<'em dit vir 'n ui 
om t<' bederf? Ek onthou dat 
ek bale jare gelede saam met 
wyle Tielman Roos 'n verga
dering bygewoon het in 'n ka
mer, en daar hct uie van die 
dak gehang. 

DIE SPEAKER: Orde! Orde! 
Dir agb. lid is beeltemal nie ter 
sake nie. 

MNR. BARLOW: Nee, mnr. 
die Speaker . . . . 

DIE SPEAKER: Die agb. lid 
is nou n ' e ter sake nie. 

MNR. BARLOW: Ek wil aan 
u 'n vraag stel, mnr. die Spea
ker, en die vraag is dit: Ek 
pro'beer om tc vcrduidelik dat 
daar twee soorte uie is. 

deur die Raad vir Vervoer van Skotland, nadat bulle hierheen DIE SPEAKER: Die agb. lid 
Bederfbare Produkte? Ek ingevoer is? W ie betaal die is nie ter sake nie. 
neem aan dat dit diesel!de raad koste hiervan? Sal dit betaal MNR. BARLOW: Betel{en dit 
is wat bestaan uit verteenwoor- word deur die boere, of sal die dat ek nie uie mag besprcek 
digers van die Sltrusraad, die Suid-Afrikaanse Spoorwe~ op nie? 
Sagtevrugteraad en die Rand hierdie uie moet betaal? Dit 
vir Eiers en Pluimvee. Ek wil is wat ons graag wil wect. Ek 
graag weet wie die lede van wil ook graag wect watter 
hierdie besondere raad op die soort skepe hierdie uie vervoer. 
oomblik is. Ek was nou die dag in die dok-

DIE SPEAKER: Orde! Dlt ke. Ek het aanskou dat 'n skip 

AGB. LEDE: Gann s it dan. 

MNR. BARLOW: Jn elk ge
val, ek het nou 'n toespraak 
oor uie grlewer; ck het noolt 
gedink dat ek dit sou doen nie. 

J rg. 10 

'n paar weke 
republikeine 
St rydom en 
bulle oor 
ideaal uit 
bevestlg
St rydom se 
myding Yan 
kwessie in 
sprake 

ring." 
lloe ver 

'n par ty op 
publikeinse 

BRITTE 
MEER 
TOE S 

INM 
Dit blylc dat 

rend!' die I'E'rste 
hierdie jaar, d it 
dat d ie Sjinese 
meng Iwt, sy 
ber na !iijina 
slruif bet wat 
ma..'ll <>o boog 
been die geval 

Churchill het 
ver wys toe hy 
deelgeneem het 
oor die 
matcriaal deur 
Sjina onderwyl 
in Koren teen 

I ngevolge 'n 
Amerikannse 
Britse regeri 
Maleia en 
gcen verdere rub 
na Sjina uit te 

Volgens die 
\'an handel 
sy Oosterse 
£127,000,000 se 
de>rc In die 
maande na Sjin 




