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Gereglstres- aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. MOET IDEALE BEVEILIG 
BINNE NUWE EENHEID 

Die voorgen ome sam esm elting tussen die Her enigde Nasionale Party Pn 

die Afdkan erpar·ty hied 'n guld~ geleentheid aan die partyleiers om twee 
stappe te doen wat ongetwyf t-ld deur al die lede "'all die o ... ~ewabrandwag 
verwelkom sal word, het mn r. W. R. Laubscher, voorligtingsoffisier van 
die 0 .8 . gese toe h y verledt- week ver ilk eie komnumdos in die Boland toe
ge~prt-ek b et. 

J rr. 10 Kaap~tad, 23 i\Iei 1951 Prys Sd. Nr. 25 

VERGOEDING VIR 
GEINTERNEERDES 

In die eer ste instansie kan van die samesmelting gehruik gemauk 
word om die groot vrede in Afrikanergeledere te ~luit deu r die politi€'k e 
party se vyandskap teen diP Ossewu-hrandwag te staak en deu r die lede 
van die O.B. us volwaardigP strydgenotc te aanvaar en te verwclkom. 

Na. bereig word, is clie regering voornemens om ,..·etge
wing in te dien wat dit moontlik sal maak om skade te ver
goed aan sekere persone wat tydens die oorlog geinterneer 
was. Dit geld aileen mense wat geinterneer was terwyl bulle 
in vaste dlens van die staat gestaan bet en dan ook aileen 
dlegene wat nie skuldig be,·ind wa'l aan sabota<,ie of ander 
misdade nie. 

In die tw€'ede instansie sal dit dan hetek f'll dat van samesm t-lting 
gehruik gemaak kan word om in der waarheid 'n nuwe n asion ale party te 
stig - ' n party wat nie die erfgen aam sal wee~ van die tn·oses van afwate
r ing van nasioualism e en r etmhlikan hmte wat tan s in die hestaande nasio
n aalgesinde partye aan die gang is nie. 

Sulke persone wat nog in die 
staatsdiens is, sal die rang en 
senioriteit kry wat hulle sou ge
had het indien hulle nie gelnter
neer was nie, terwyl geldelike 
vergoedlng aan hulle uitgekeer 
sal word vir die tydperk van 
hul internering. Diegene wat 
nie weer na die staatsdiens te
ruggekeer het nie sal natuurlik 
net In aanmerking kom vir gcl
delike vergoedlng. 

Aangesien daar reeds in die 
pollsiediens aan oud-gelnterneer
des herstel van status verleen is, 
sal polisie-amptenare ook net in 
aanmerking kom vir vergoeding 
van geldelike verliese tydens in
ternering. Die betrokke wets
ontwerp word bchartig deur 
min. J. F. Naud6. 

Na die O.B. verneem is dit die 
bedoeling dat die verskillende 
departemente, tc wete die spoor
weg-, polisie-, gcvangenis- en 
staatsdiens en die leer opdrag 
sal ontvang om self in te gaan 
op die kwessie van herstel van 
regte en vasstelllng van vcrgoe
ding. Ongeveer 300 mense sal 

in aanmerking kom. 
Die rcgering verdlen lof vir 

hicrdie stap in die rigting· van 
regsherstelling aan slagoffers 
van die oorlogsbewind. Dit is 
egter jammer dat so bale ander 
Afrikaners buite die staatsdiens 
wat ook verlicse deur interne
ring gcly hct, uitgesluit gaan 
word van die voorgenome maat
reCI. Ons meen dat as die rege
ring deur wetgcwlng onreg wil 
hcrstel wat 'n vorige bewind ge
pleeg het, dit nir net tot 'n se
ltere groep beperk moct wecs 
nie. 

Die nuwe party sal dan eer
der die erfgenaam wees va!t 
daardic nasionale en republi
keinsc oenheid en kocrs wat die 
Afrikanervolk in die oor!og.:;
jare bereik en neergele hct. 

Hoewel die Ossewabran<l.vng, 
wat as sodanig nie by die same
smelting betrokke is nie, hoc
genaamd nic die aard en grnnd· 
slag van die nuw~ party i>&n 
bcpaal nie, kan die Ossewa
brandwag tog by voo! b·1at f y 
seen uit.spreck oor dte same
smelting in die verwagting dat 
dit sal lei tot die gei>oorte van 
'n nuwe nasionale part,v waar
in algehele Afrikaner!umwwer
king moontlik is op 'n 6rond:•lag 
van onvervalste nasionaliqmc en 
republikanisme· 

,Ek voel dat dit nodtg is dat 
daar ten annsien van die s:tm~
smclting van die partyc nadruk 

<Vervolg van kol. s:> gele sal word nie aileen op die 
gee word t('same met die tall!' groter samewerking wat daar
newe-oogmerke wat die hoof- deur verkry kan word nic, maat· 
strewe ver&'t>sel. ook en vera! op die suiW\!~' in-

Daarom vind die Ossewa- houd wat aan die nuwc party 
brandwag dit nodig om vandag, gegee moet word. Afrokauer
wakkerder as ooit, brandwag samewerld ng op 'n ~t·outlslag 
te staan. En die O.B. wil die wat die afwn,tering t'n tu·ysgawe 
vyande van die Afrikanervolk van Afrikaner-ideale v~>rei'l, is 
waarsku en die volk se vricnde net so onaanneemlik a't Afrik:l
verseker dat hy alarm manit en nerverdeeldMid. Afrllmnl'rl'a
tot die stryd sal oproep sodra m ewerking moet nuge!;trcf'f 
dit nodig word. word t~r wille van die vuwesf'n-

Mag Vrou Se Offers Vir 
Republiek Nie Weggooi 
, Ek is haie ver sigtig wanueer dit aankom op heroepe wat op die vrou 

vanaf d ie openhare vcrhoog gedoen word omdat ek weet walter ~ware eise 
die lewe, en deesdae vcral die <'k on omiese It-we aan ·dif' vrou stel. Wanneer 
sy opgeroep word om haar offers te bring vir ' n saak, dan b ehoort dit nie 
net vir ' u ideaal te wees waaroor daar gepraat word , m aar wat n ooit ten 
uitvoer gebring word wannf'er die geleentheid hom "'oordoen nie,'' h e t 
m ev. dr. J. S. du Toit, vrouelcidster van d ie 0 .8. in Kaapland, verlede 
week op ' n vergadering op Y~tet·plaat ten lm ise van mu r. en m ev. T. van 
der Spuy gese. 

Wat het geword van die ,.sil- j ner, en ook lede van die kabinet Ons is baie danlcbaar dat ons 'n 
Af r iknnerbewind het, maar on'! 
moet nooit so bly oor h ierdie 
felt wees dat ons vergeet vir 
watter doel bulle aun bewind b 
nie. Die republiek was die dryf
veer in die verlede agter hier<lie 
Afrikaner-oorwi•m ing en d lt 
moet onthou word. 

werkoeels" wat 'n paar jaar ge
lede vir die republiek ingevor
der is, en waar staan die O.B.? 
Wat was in die vrou se gedngte 
toe sy rondgestap en geld vir die 
republiek ingesamel het '! Ons 
kan nie toeluat dat die n ou met 
ul haar verpligtinge misbruik 
word vir 'n doellose stryd n ie. 
Wat die O.B. betref, hy het ge
kom met daardie pragtige leuse! 
Ek sal my medc;Afrikaner nic 
in die stryd verlaat nie. Hy wou 
die volk dien en help net waar 
hulp nodig was. Bcvele van die 
O.B. het vol stadsale in belang 
van volksaangeleenthede gele
wer. Ook die kerk was vol wan
neer die O.B. sy mense daartoc 
opgeroep het. Watter kwaad het 
die O.B. dan gcdoen? In daar
dic dae bet die vyand van ons 
volk geskrik omdat hy die Afri
kaner toe vir die eerste maal in 
die stad opgemcrk het. Maar 
toe die O.B · ge.,laun is, het nie
mand gewen nie. Aile sale wa'l 
lel!r en die volk het verloor. 

WAAROl\1 NIE'! 

Die ideaal van 'n republlek 
lee! in die hart van elke Afrika-

koester hierdic idcaal. Waarom 
ons die rcpubli!!k dan nie kan 
kry nie, weet spr. nie. Daar 
word gese dat ons om ekonomie
sc oorwegings die republiek 
moet los, m aar die lewenskoste 
,,;or<l steeds boer en d ie repu
blif'k sak steeds ,·er<ier weg. 
Wnt bet on11 dun '! 

Daar word vir ons gese dat 
ons die Statuut van Westminster 
het waarin daar volkome vry
hcid vir ons opge.sluit is. i\laa r 
.spr. wil n ie d ie Statuut ,van 
Westminster gaun lees om nit te 
vind hoe vry ons is n ie, sy wil 
<lit in die praktyk sien. Wnn
neer ons goewerneur-genernal 
nog op aandug moet stann vir 
die speel , ·an God Save The 
King op stant.,runksies met <,If'&''! 
' n paar muatstrepe van Die 
Stem agterna, dun het on!t nog 
n ie wat ons omler vryht'l<l vf'r · 
~>taan nit>. 

VERO~GELUK 

l\laar s pr. wil wanr~ku dat 
d ie organlsasie wat teen 'n r t>
publ iek guan, homseU n og a ltyd 
in ons geskie<len is vernictlg bet. 

Ons het as leuso aanvaar dat 
ons ons mcde-Afrikaner nic in 
die stryd sal vcrlaat nie, maar 
ons het ook 'n plegtige ccd ge
ncem dat on:; volhardend sal 
stry vir die republiek op die 
voetsporc van ons voorge.slagte. 
Ons staan vir 'n republiek en 
ons werk vir 'n republiek en ons 
wil die moed he om tc volhard 
in ons strewe sclfs a! word ons 
gedruk dcur dinge soos ekono
miesc toestande. Ons vra ons 
mede-Afrilmners om on., nie te 
belet om te pleit \ 'ir duurdie 
republiek wat ons alma! saam so 
hard voor gcstry het nie, het 
mev. Du Toit besluit. Die ver
gadering is gelei deur die kom
mandante, mev. M. M:. van 
Rooyen, en met gebed geopen 
deur mnr. H. A. Hcyns, kom
mandant van Observatory, 

liking van die Afrikaner-idrall!'. 
Dit is 'n fundamentele waar
heid wat die bewerkers vnn 
enige vorm van Afrikanersame
werking nooit mag vergeet ulc. 

KOUKUS-BESLUIT 

.,Ek wil dit as my menlng uit
spreek dat geen nasionaalgesin· 
de Afrikaner sonder ernstlgc be
sorgdheid kan verneem van die 
besluit van die koukus van tile 
sterkste regeringsparty om sy 
lede tc bclct om republikcins~ 
propaganda te maak nle. 

Voorts s~ ck dat die skiclike 
en volgehoue swye van voormE.n
ne van die regering oor die H'· 

publikelnse strewe van die Afri
kanervolk 'n skadelike terug
slag Is vir republikanisme. 
En hicrdie dooddrukkcty van 
die republikeinse ideaal mag 
nie s t i I s w y e n d en der
halwe goedkeurend aanvaar 
word nie. Ons wat republikeine 
is, moct beswaar daarteen aan
teken. Ons moet aan die Her
enigdc Nasionale Party se dat 
wanneer die talrykste nasionaal
gesinde politieke party 'n ver
bod plaas op republikeinse pro
paganda dan bewys hy die Af
rikancrvolk 'n ondiens en dan 
vcrdicn by om daaroor verwyt 
te word; 

KWAAIE DAG 

Wanneer d ie kwnnie dag aan
brt>t>k dat verpolitielcte Afrika· 
neor .. d ie republiek in die dodt>
bui., wil wegbert', dan breek die 
tyd ongetwyfeld ook aan vir 
volksbewuste Afrikaners om 
!'.!\am te staan terwille van <l ie 
ht'rrysenis van d ie republielc. 

Daar word vandag so maklik 
dcur eertydse republickeine ver
klaar dat republiekanismc op 
die huidige oomblik .,nie praktic
se politick is nie." Hierdie mense 
beweer dat die aanvaarding van 
Britsisme lidmaatskap van die 
Britse statebond en afhanklike 
ineenvlegting met die moeder
en suster-koninkryke van die 
Britse bond - op die oomblik 
in belang van die Afrikanervolk 
is· Dit is ' n noodlot tige wun
voors teUing cn ek glo dat di t 
'n opportuni .. tit'se ingewing is in 
'n poging om Engelse stemme 
te vang. 

BRITSE OOG}IERK 

Die waarheid is , dat die be
houd van die Britsc statebond 
nie die oogmerk van Suid-Afri
ka sc buitclandse bcleid behoort 
te wees nie. Daar is ander 
oogmerke wat nagestrcef moet 
word. 

Dit i:o in Suid-Afrika se be· 
lang dat Europese eenheid en 
heropbouing bewerkstellig moet 
word; dat Europa behoue moet 
bly en nie in die hande van die 
kommunistc val nie. I nstede 
dn.t Brittanje hom veort'cnselwig 
met h ierdie oogmt'rkc, dwar,
boom by dit omdat hy sy hcil 
soek in sy e ie statt>bond t>n n it> 
in 'n verenigde E uropa ni:-. 

Maar die Afrikaners weet dat 
as Europa vernietlg word, dan 
is Afrika (!II Suid-Afrika in d:c 
onmiddelike gevaarg.!bieJ 
hceltemal afgesien van <li£' be· 
staan al dan nie van 'n B:itse 

statebond. Die behoud von 
Europa is derhalwe bale me.~r 
in belang van Suid-Afrilc.'\ as 
wat die bchoud van di:.! nritse 
statebond is. 

El\IPIRE IN AFRJKA 

Die Britsc Empire is vandag 
besig om selfrcgerende naturelle
state in Afrika op te rig. Hier
die beleld beteken n ie die ont
binding van die Empire, &oos in 
sommire kringe &'edink word 
n ie. Die beleid betelcen 'n nuwe 
Britse beslaglegging op Afrika. 
Elke selfregerende na turelle
staat in Afrika is 'n kapstok 
waaraan Brittanje sy hoed op
nuut in Afr ika. ophanr. Hierdie 
beleid mag uitbuitingsgebiede 
vir die Britsc Empire en vir die 
mocderkoninkryk van die Britsc 
statebond beveilig, maar dit is 
ongctwyfeld nie In belang van 
Suid-Afrika en die heerskappy 
van die blanke in Afrika nie. 
Instt>de dat Suid-Afrika gekop
pel bly aan die Britse s tatebond 
behoort Suid-Afrlka ba ie Hewer 
'n eie Afrika.-beleid aan te gee 
en us 'n selfstundige republiek, 
- die sterkste moondheid in 
Afrika suid van die ewenaar -
hom te beywer vir die verwe
senliking van daurdle beleid. 
.MJI.~· ... 

PRAKTIESE P OLITIEK 

Die beveiliging van die blanke 
bcskawing in Afrika en in Suid
Afrika sal nie bereik word langs 
die weg wat die Britte tans volg 
nie. Dit le in die eenheid en be
houd van Europa; in Afrlkancr
lcierskap in Afrika; en in intle
me Europccs-Afrikaanse same
werking tot heropbou van Eu
ropa en ontwikkeling van Afri
ka. Dit beteken dat republlka
nisme praktiese politick Is In 
Suid-Afrika. en dat inkr ulpery 
by die Brit&e State bond rnmp
spoedige politiek is. 

Ons republikeine voel dat die 
Britse konncksie 'n stukkie 
vreemde sentiment is wat die 
Afrikanervolk nie kan bekostlg 
in hlerdic dae waarin ons tcens
woordig Icc! nie. Ons voel dat 
die pry~ogawe van die republiek 
n ie aileen betek en dat 'n histo
·r iese Afr ikaner ideaal wergegooi 
word n ie, maar ook dnt 'n prak
t iese politieke oogmerk prysge-

<Vervolg in kol. 2.) 

Liggame Met 
Status 

·~1.,".-
'n Vcrsoek aan boere van 

Suid-A!rika om hulself te or
ganisccr ,in 'n liggaam met 'n 
status wat die stem van die 
landbouer in die hoogste kringc 
sal laat hoor," Is deur mnr. G. 
P. Rossouw, president van die 
Suid-Afrikaanse landbou-unie, 
gedoen. 

Die liggaam met status wat 
mnr. Rossouw bcgecr, kan ver
kry word wannccr daar in 'n 
nuwc staatstelsel ook verteen
woordiging gegce word aan ons 
land se ekonomicse belange, dlt 
wil se ook aan die boere. Hulle 
kan dan hul vcrteenwoordlgers 
na die parlement stuur in plans 
van afvaardigings na die mini
ster. 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 23 MEI 1951 

1!~~-:_::~:~~,~-o;·-, op-,-~::!~~!,] 
Die Ylaminge f!,f Deur Sybrand Ill '":ord beskou as ,.gematigd" en f d1t word ook verwag dat by 'n 

Ek het so pas my Vlaamse : :: : = ::: := : vcrgelyk vir die vrede met die 
pos ontvang. Dlt is vir my al- Wcste sal probeer tref. Beria, 

DIE O.B., WOENSDAG, 23 MEI 1951 

GEEN KEER 
tyd besonder intercssant om die persent meedocn, mogcn wy er daarcnteen, is die selfverseker-

Van tyd tot tyd het Die O.B. gewaarsku teen die gevaar dan vast op r k d t k standpunt van die Vlaamse na- e enen a 00 de ekstremls, met hom sal die 
dat bcstaandc stclsels die weg voorberei vir die kommunismc slonallste uit hul kocrante en Frankryk, waar ten mlnste Wcste glo geen huls kan hou 
onderwyl van staatswee grootskaalse en dure voorbereidsels tydskrifte tc vcrneem. een vlerde der bevolklng com- nlc. 
gctrcf word om die kommunisme met wapengeweld die hoof Die Vlaminge Is 'die Neder- munistisch is, de nodlgc inspan- . 
te hied. V crlcde week het 'n deskundige op finansiEHe ge- lands-sprekcnde lnwoners van ning zal lcveren? En Belgl!! Indlcn Stahn lank genoeg le-
bied, dr. J. E. Holloway, diesclfde feit beklemtoon toe hy dit Vlaandere, wat 'n provlnsle van 'dat ten gevolge van de koning- we en~_dle stry? t ussen Molotov 
gehad het oor die huidige geldstelsel. Dr. H olloway is die staat Belgli! i.s Vlaandere crLsis, die ruzle tussen VIa- en Be.ta begin n georganlseerde 

· . . mingen en Walen en de stryd vorm aanncem dan Is dit bale 
iemand wat met gesag kan praat omdat hy, soos h y ook te grens aan Holland. In d!~ su•- tussen witten en zwartcn zo Waarskynllk dat Stalin sal in-
kenne gegee het, lank genocg tyd gehad het om die geld- de Ilk~ gedeelte van Belgic w~t diep aangevreten is? En Ita- gryp. En dan sal hy ongetwy
magte van naby aan die werk te sien. Hy het die willekeu- Faarnans srankkrykd grel ns woon die lie waar de handlangcrs van fcld mlnstens een van die aan-

. . . I' - pre en c nwoners van 
nge waardebepalmg van geldeenhede deur regenngs genoem Belgit! wat bekcnd staan as Stalin toeh ook cen grotc maeht spraakmakers en s! gevolg op 
as die wortel van die inflasie-euwel en aangetoon hoe hierdie 

1 
die Wale. Die Vlamlnge se vcrteenwoordigen? gcnadelosc en bloed1ge wyse uit. 

euwel wel bcskcrming hied vir die ryke wat sy geld in vaste groot stryd Is om bulle volk- ,.Men vcrwyt ons dlkwels, op- sulwcr. 
eiendom en aandclc kan bele, maar juis die arm en middel- ~ skap en hulle ta.aJ te bandhaaf portunisten te zyn die er voor-
klasman wat sy papiergeld nie kan gaan omskep in ander tecnoor die Frans-sprekende al om bckommcrd blyvcn, hct Kommunism e i.s God
wasrdcmiddels nie, belas. Hoe onregverdig hierdie st.elsel Wale en die Fransgeslnde VIa- voor de party 0 P tc nemcn die loos 
werk, het weblvk uit die devaluasie '\'an ons pond in 1949 in mlnge - die Frans Kiljons -. de sterkste macht achtcn zlch 

" " wat gc gst d d d heeft. De wysc waarop thans On:~ In Suid-Afrika is alte ge-
na.volg ing '\'an Brittanje. Die koopwaarde '\'an aa.ndele op ru cun wor eur •e China door Engeland en Frank- nclg om tc vcrgcet dat die kom-
dle Joba nnesburfro>e beurs is onmiddellik m et £126 000 000 magtlge Fran.se buurstaat. ryk - en zelfs 1·n ecn :zckcrc munismc 'n goddelose Jeerstel-• . . ' ' Die Vlamlnge, die Hollanders, 
'\'erhoog, maar a l '\·erhogmg wat die gewone broodwinner en die Afrikaners staa b k d mate door de V.S.A.-bcjcgcnd ling Is. As ons aan die kom-
ondervind bet, is 'n styging van die lewenskoste, teen 'n on· a.s die Dletsc volk. :;it elsc~n wordt wyst er well op, dat In de munismc dink dan ontbou ona 
gekende en ondraaglike t.empo. versamclnaam om ons taal vcr- huldige bultelandsc politick net dat dit 'n gelykstelllngsleer 

wantskap aan te dul. nict de moralltcit maar hoofd- tusscn wit en swart Is. Maar 
Volgens dr. Holloway is dit onmoontlik om binne die 

huidige gcldstelscl ooit weer 'n keer aan inflasie te bring. 
Dit is dan ook opvallend dat terwyl ons eie regering hulle 
die ecn na die andcr verontskuldig met die verskoning dat 
dit buitelandsc faktore is wat die lewenskoste beheer elke 
a nder regerlng in die buiteland - onlangs nog weer die 
Britsc minister van finan~ties - presies dieselfde bewering 
maak. 

Hierdic proses, aldus dr. Holloway, moet uiteindelik uit
loop op kommunisme. Maar intussen is die regerings van die 
kapitalistiese Iande besig om op grootskaal te bewapen teen 
die kommunisme - wat nog 'n verdere styging op die aan
dclcmark tcwcegbring en die lewenskoste nog hoer opjaa.g. 

Die mfddel wat die regerings van kapitalistlese Iande 
dos eintlfk aang ryp om die kommonisme m ee te beveg, is 
juis 'n middel wat kommunisme verder bevorder. Dog om 
die best aande orde waarop die kommunisme juis wortels kiet , 
te ven-a ng deur iets beters, is 'n gedagt.e wat by die heer
sers van die Weste blykbaar nooit opkom nie, en a l sou dit 
by hulle opkom, beslt bulle ole die daadkrag om uitvoering 
da.a.ra.an te gee ole - dit bewys ons eie land waa.r geen r ege-

' ring eers kans s len om 'n verouderde, durabele, ontwrigt ende 
pro'\insiale r aadstelsel, wat a lmal veroordeel, deur iet s beters 
te vervang nle. 

Verslete Haat 
Dr. Malan het verlede week in 'n oorsig van wereld

toestande verwys na die noodsaaklikheid om die vriendskap 
en samewerking van Duitsland te wen soos MacArthur dit 
reggekry hct in die geval van Japan. Dit is goed dat daar 
ook uit Suid-Afrika 'n stem opgaan wat tot besinning roep. 
Dit is ecn van die onverstaanbare dinge in die wereld vandag 
dat die Europcse staatsmanne, en by name die Britse en 
Franse, bulle ten spyte van die grootste bedreiging wat nog 
ooit uit die Ooste omhoog getoring het, nie kan loswoel van 
'n oorlog wat twaalf jaar gelede ontbraild en ses jaar 
gelede reeds in hul guns beslis is nie. Inteendeel, die oorlog 
word nog steeds voortgesit teen burgers van die voormalige 
Duitse staat op velerlei wyse. Daar is 'n magtige deel van 
die volk wat ontburger is weens hul lidmaatskap aan orga
nisasies wat op die tydstip van hul lidmaatskap heeltemal 
wettig was, ook in die oe van die W esterse demokrate. Daar 
is 'n groot deel van die soldate wat hul plig gedoen het, soos 
van enige soldaat verwag word, wat vandag in die tronke 
kwyn, en daar is nog ander wat al ses jaar lank sonder ver
hoor in tronkc aangebou word deur diegene wat vir demo
kratiese vryheid voorgegee het te veg. Dit is maar 'n paar 
van die dinge wat die Duitse volk so bitter stem dat hy vir 
die Weste waardeloos is in die stryd teen Rusland. ,. 

Waar daar van Suid-Afrika ver wag word om ook sy 
offers te bring ter verdediging va n die Weste, kan ons r ege
ring die volste nymoedigheid be om nie net in toesprake nie, 
maar ook in die konferensiekamers bepaalde eise te s t.el aa.n 
diegene waa.rmee h y moet saa.mveg. Wanneer van Suid
Afrika se scuns verwag word om hul lewens in Korea te gee 
in die stryd teen die kommunisme, en later miskien in 
Europa, is dit nie net 'n reg nie, maar ook 'n plig van ons 
regering om te eis dat alle baatlikbede teen potensiele bond
genote soos Duitsland en Japan stopgesit moet word voordat 
by sy medewcrking gee. 

Ons wil dus hoop dat ons eerst e minister dit nie net by 
openba re menin~suitings sal laa.t nie, maar ook die nodige 
dlplomatieke middels sal aanwend om die sotterny t een 
Dultsland t e beeindig te kry. 

Die Vlamlngc en die Afrika- ~akclyk de brutale machts fa.k- die kommunlsme is bo aile twy
ners aard bale na mekaar. AI- tor de doorslag gccft. Wat fcl die magtigste en aggresslef
bel volke woon in mcer-volkige hebben wy vrocger allcma.al stc ultdager wat die Christen
state en albcl volke moct ·n moeten horen omdat wy nlct, dom in sy 2,000 jaar van bc
voortdurcnde opdraandc stryd nuchter dachten! Wclnu, al wat staan die hoof moes bled· 
vocr om hulself en bulle taal tc wy in de loop der jongste 'n Woordcboek wat onlangs 
bly handhaaf. Die Vlamlnge twaalf jaar hebben mccgcmaakt deur die Russlese staatsdrukker 
moet vcg teen die Wale en die heeft ons cindelyk voldocnde ultgcgce is hcrlnner op trcffende 
Frans Kiljons; die Afrikaners ontnugterd om koudc bcrckc- wysc aan die God-lose aard van 
moet vcg teen die Engclse en die naars te worden." die kommunlsmc. Hler is 'n 
Vercngclsde Afrikaners· Die Dlt lyk vir my ccn ding is paar aanhallngs uit die woor
VIamlngc bet die groot moont- bale sekcr. Die Dultscrs gaan debock: 
held, Frankr:yk, a.s vyand in die onder geen omstandlghcdc toe- .,By bel: 'n Bock waarln 'n fan
agtcrgrond en die Afrikaners laat dat die Amcrlkancrs, die tasticsc versameling Jegcndes 
hct die groot moonthcid, Brit- Engelsc, of die Fransc tot die sondcr wctcnskaplikc grond op
tanje as sy vyand In die agtcr- laaste Duitser-toe sal vcg teen gctckcn is." 
grond. die kommunlstc nle. Die Duit- .,Godsdicns: 'n Fantastlese ge-

Die Stelling t•an die 
Probleem. 

Die stryd wat die modcrnc 
Vlaamllc natlonalls moet vocr 
- .,de onmlsbare hervormingen 
met bckwamc spocd af te 
dwingcn" - is ongetwyfcld vir 
die Afrikaners wat aan die Os
sewabrandwaa bchoort van 
groot bclang. En as 'n mens 
die Vlamlng sc ultcensctting 

sers sal slegs saam met die an- loof In God, Engcle en Geeste 
der nasle.s veg mits die oorwln- wat hocgcnaamd gecn grond 
ning wat behaal moct word ook hct uit cnlge wctenskaplike ge
tot voordeel van Dultsland, as !ligspunt nie. Godsdiens word 
sodanig, sal strek. Dit is my net aangcwend In die belange 
standpunt ook vir die Afrikaner- van die rcakslon~re klasse. Dlt 
volk. Die Afrikaners sal saam dicn om die werkende stande te 
met die andcr volke vcg mlts ondcrdr:uk en die gegoede klas
die beoogde oorwinnlng dlrck se tc versterk. Die ultwissing 
in hul belang sal wccs en nle van die ryk gemeenskappe en 
slegs in die Brltsc Empire sc die daarstclllng van kommunls
belang nic. tlcsc samclewings vernietlg die 

van BY moclllkhcde aanhoor, Gerugte dat Stalin Siek is 
dan kan die bcgrypende O.B.- Ek lees ook In die Vlaam.sc 
lid aan sy Dlctsc verwant uit-
rocp: julstcmcnt. Luistcr na pers dat daar opnuut gcr:ugtc 

die ronde doen oor 'n cr:nstlgr 
die volgcndc problcemstellings: politieke krlsis in Rusland. 

,.De grotc moelllkheld is, het Dlt wil voorkom asof Josef Sta
parlement en de regerlng tot lin se gesondheldstoestand bale 
cen prachtlg optreden tc be- sleg is en dat daar: crnstlgc rc
wca-en. Hoc krygcn we dat ge- kening gehou word met sy 
daan De partybonzen bebben vroegtydige dood. Die politicke 
nu -ccnmaal een zlekelyke voor- krisls waarvan daar sprakc Ls, 
llcfdc voor compromis-oplos-
singcn, die telkens op ecn fop- staan in verband met die jaloc

sie en naywcr oor die kwcsslc pcry voor Vlaanderen uitlopen; van opvolging· 
de strak unltalrc organisatie Ek het altyd vcrnccm dat daar 
van de staatspartycn is ccn an- dric aanspraakmakers op Sta-
dcre lclyke handicap. Hoe men lin sc dlktator-stoel Is, aldrlc 
de zaak ook draale of gerc, manne Is lede van die Politburo 
er bc~taat o.l. slechts ecn uit- - die oppcrstc raad In Sowjct 
kom.st. hct sturen naar hct par- Rusland. Hul name Is: Molo
lcmcnt van cen troep vasb~ra- 1 tov Malcnkov en Bcria. Laa!l-
den Vlaamse mannen, die ztcht ' • . , . 
aan de dodcnde party tucht be- genoemde lS n wctcnskaphkc 
slist wclgeren te onderwcrpen." en s~aan aan die hoof van die 

Dit Is taal wat elkc 0 B.-lid Russ1cse atoombcdryf. Nou vcr
vcrstaan. Maar lulster nou ver
dcr: ,,In Vlaandcren I open cr 
nog te vee! blaffende, jankende 
bondcn rond die nlcmand vreest. 

neem ek dat Malenkov sy lot 
by Molotov ingegool bet en dat 
die stryd slegs tusscn Molotov 
en Beria voortwocd. Molotov 

basis van godsdlens en vervang 
sy lcuens met die wette van 
die natuurwetenskap." 

Dlt stem tot nadenkc dat die 
Chrlstclike volkc in die twin
tigsto ccu om dieselfde raads
tafcl sit met beldense kommu
nlstc wat die Christendom as 
'n blstorlcso leuen bestempcl en 
wat opcnllk spot met Chrlste
llkc bgrlppc van waarheldslle
wendbeld, cerbaarheid en naas
tellcfdc. 

Dlt mag praktiese politlek 
wccs, maar is dit prak tlese 
Christellkhcid? • Die Christen 
kan nie G<>d dicn en met die 
duiwcl oorlcg pleeg nle. Ek 
bou vol dat die Chrlsten-volke 
die kommunisticse gesantskaps
ncstc In hul Iande moct uitroci; 
hoegcnaamd gecn betrekldnge 
moct handhaaf of ondcrhande
llngs moet voer met kommu
nlstlcsc rcgcrings nle; en so
danlgc rcgerings as misdadlger
bcndes moct beskou wat tereg
gcstcl en deur wettige regerlnp 
vcrvang moet word. 

Hct Is aan bytcndc honden dat ~~,~~====:=:==:=:~==~------==~====~~~~~--.. ~ 
wy bcbocfte hebben." ' 

Dlt Is taal wat elke O.B.-Iid 
toejulg. 

Duitse Standpunt oor 
Oorlog 

Nadat 'n Vlaamse joernalls 
In Dultsland aerels hct, bet by 
die bedcndaagse Duitse stand
punt oor samewerking met die 
Wcste so ultstckend opgesom 
dat ck dlt bier bcrhaal. Hy 
laat 'n dcnkbeeldlge Duitser 
aoos volg praat: 

.,In die vcrondcrstelling dat 
wy, Dultaers als volwaardige 
bondgenoot by de vcrdediging 
van hct Westen worden betrok
ken, :zyn er toch enkele vragen 
waarop wy cerst ccn duide
lyk antwoord :zouden wcnscn te 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in st a at te stet om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakcrs . .. . . . . .. . . . .. . @ 15/· elk 
Mercury Draadheg-masjlenc .. . . . . .. . . . . . . . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte . .. .. . ... .. . ... .. . ... ... @ 6/ 9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. .. . . .. ... ... @ '1/ - per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. . .. ... ... .. . @ '1/8 per Rlem 
Tikpapler, 10 dm. x 8 dm. . . . . .. . . . . . . @ 5/'1 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes In voorraad, • 

pryse vanaf U/ 5/-

A.lle Kantoorben.odigdhede t•oorradig - Dit 
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l'AIUEF '\'IR OEKL;\SSIFLSEERDE ADV!:RT£:'iSIES: 

Hnlahoudellke Kennllce"inp: 
• (Vtrlowlog, huwellk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, &:elulnvenslng, 

ea..) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaalng. Voorultbetaalbnar. VIr 
herhaUnp 2li pat. afstac. 

H.udelaa<lvertenaMII: 
Eerate pluloc 2d, per woord. Vir berhallogs 2li pat. afalag. 

lntekenceld op ,.Die O.B." (verskyn We4'kllka): 12/6 per jaar of 11/3 per 
I maaode. Voorultbet.a&lbaar. Stuur advertenslegeld, beatelllngs, en lntekengeld 
na VOOBSLAO (EDMS.) BPK., Po1bua 1411, Kaapstad. 

VERLOWING 
1\fnr f'R mev. A. B. le ltt•UX van 

Goodwood , ma.ak die ;erlowln;: be· 
!<end van hul enlate ki;)J en dogter 

.. BETSIE," met mor. Andries ven 
der Weathu1zen van die LandbOuper· 
aoneel van die Unlveralldt, Stellcn· 
boech. Albel 11 op Prieska l"<'"'re e n 
cegradueerdes van u.s. 23/ ~/1 

TE KOOP GEVRA 
Twee IJW&ar t~kperde. Percheron or 

Clyde.dale. Skryf aan: Adverteerder, 
Poabua 1411, Kaapstad. 

MEUBJ:LB.- Beter meubela teen 
biUiker pry.. BabawaentUu, atoot-
karretjlell, drlewtele, llnoleume, tapytt, 
eua., ook altyd tn YOOrraad. Geen 
K&talogw~. Keld wUI'Io u belancatel. 
-V~S~m·-~. L&nptra&t 119, 
Ka&plta4. 1/12/U 

1\IEDISYNE 

QESONDDEID 11 u recmallge erfe
ol.t, oortulc u self deur Ollll behande
llngs te cebrutk eo u kwaal te ont
wortel, akryf, lollgttnc cratla, Boere
ceaNillllddela, Poebua 4272, Joho.one•· 
burc. B/1/9/49 

l!lektee ea kwale YeJ'b&AI Opera
aleo vermy en geaoodheld heratel. 
Waorom dan 1al u lancer lyT Skryf, 
meld besooderbede, raadpleeg Die 
Bouevroa, Bua 7659, Johanneaburc. 

(Nr. 2) 1/9/49 

GRY8HABJI: 
ORYSHARE, lkUfers, ou voorkoma, 

oonodlg. Oortulc u aelf dour ORYI!
IIA ,,RWONDER dlo joncote kuna
ma llge wereldwonder, ha.ar en kopvel 
voedlngsmlddtl le cebrulk, akadoloos, 
kleuralotvry, ~/- per bottel, geld met 
beatelllng.-Boereren-m.lddel•, Poabua 
4272, Johanoeeburg. D/1/9/(9 

0J'7abare ea baarcl bhlne een mu.nd 
t.ot oatuurllkt kleur berate! of celd 
teruc, vry van kleuratot. Bevordtr 
1\aorecroel, venv;vder okllfen. 6/8 per 
bottel, posvry. Kontaot met beatelllnJ. 
Die Boerevroa, POibWI 1111111, lohiUID .... 
b~. 014/8/60 

RADIO 
LOUW ZN LOUW, dlt Beroemde 

.ltadlo-tngenleur•, Staalewec, P A.ROW, 
nrkoop en berate! R&dlo'a en J:lektrleae 
'l'oeatelle. Gereg11treerdt Ele"trlllttltl
eannemero. Foon 11-84311 
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Teken • 

'" op DIE. 0.8.! 
Sold-Afrika Ia vandag 'n Koninlayk onder 'n Britae konin&': 

DIE O.B. veg vir 'n Republlek onder 'n Afrlkaanae President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystelael wat die volk verdeel en ve~ vir die 
Partylose Eenheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordl~ng deur handlnn~era van politieke 
partye en veg vir re~ering deur l-TYe volksverteenwoordlcers 
en deakundlre beroepsverteenwoordigera. 

e Verwerp die KapltalUme en veg vir 'n Alrikaner-volka
ekonomie. 

e Verwerp die polltleke, maatskapllke en ekonomlese lnterrasie 
van dle nle-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

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

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

lntekenvorm 
Neem 43aeblie/ my naam op 43 intekenaar op ,))ie 
O.B!' tot ek u in kennia atel om toeaending te ataak. 

Bier by ingealuit t>itld u die bedrag van .................... . 

.... ..... ............ ... vir dU, tftn'ate ... .... ..... ........ maande. 

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

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

Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 8 per jaar of 8/ S per halfjaar. 

Voec ... bllet Kommlule b)' plattelandse tjeka. 

PRAAT REGUIT OOR 
REPUBLIEK MET 

ENG ELSE 
ISoos Ons Lesersl 

Dit Sien 
~ ~---------------

Ons kan dan nog aan die Sate· 
bond beboort. Dit is glad nie 
noodsaaklik dat ons met die 

, Burger -Intekenanr", Suilloos-
Kaapland, skryf: 
Ek is onderwyser 'n paar hon

derd my! van Kaapstad af. Die 
geskiedenis van ons eie land 
en moontlik ook van die wlireld 
ken ek nogal so op 'n plan. Ek 
ken ook die geskiedenis van Die 
Burger. \Vo.nnecr hy <soos in sy 
uitgawc van 2 Mei) die orgo.ni
sasie wat die draer is en bly van 
die republikeinse idee in ons 
land, in sy inleidingsrubriekc be
handel, dan is ,sy gees nic wcl
mencnd krities nic, maar vitte
rig en soms openlik vyandig" en 
die O!!Sewabrandwag en sy lciers 
bly die skyf van steke en agter
dogsaaiery. Die Burger is nie 
besig om volkseenheid tc werf 
met sy negaticwe opvatting dat 
republikanisme in die eerste 
plaas nie anti-Britsheid is nie. 
Daardcur is hy inderdand besig 
om die koms van 'n republiek te 
vertraag en .,ad infinitum" in 
die koelkas te verys. 

Toe ek onlangs 'n reeks gedag
tcs oor ons S.A. geskiedenis as 
gasspreker voor 'n tak van 'n 
Brits-ontstane organisasie uit
gespreek het, het ek nan hulle 
gese dat of hulle dit wil he of 
nie, hulle sal met 'n republiek 
nog genoee moet neem. want 
republikanismc is die suiwerste 
en onvervalste vorm van demo
krasie. Ek hct hulle uit die 
wcreldgeskiedenis en die van ons 
eie land die oortuigende bewyse 
gclewer. Ek het as onderwerp, 
my gegee, behandel: ,Die S.A. 
Geskiedenis en sy invloed op die 
karakter en vorming van die 
Afrikaanssprekende Afrikaner." 
Hierdie ond;rwerp hct ek in die 
Engelsmnn se eie taal vir hom 
uiteengcsit. Ek hct o.m. 'n paar 
Engelssprckcnde predikante en 
vooraanstaandes van daardie 
groot dorp in my gehore gehnd. 
Ek het o.m. selfs die pcrs en die 
partypolitieke vaderskap ook ter 
sprake gebring. Ek bet hulle 
vertel wat die partypolitiek nic 
durf se nie. Hullc wil my ver
der boor, maar ek het skoolwerk 
ook om te doen en nie so baie 
tyd om oor staatsake te praat 
nie. Ek het bulle van die Osse
watrek in 1938 vcrtel wat bulle 
.,Cape Times" en ,,Eastern Pro
vince Herald" en Kie nie vir 
hulle vertel het nie. Daar is ook 
sekere dinge wnt Die Burger 
ook nic vir sy Iesers durf vertel 
nie, want dit sou nie in sy sub
jektiewc politieke kraam te pas 
kom nic. 

Heide Eis Meer 
As Standbeelde 
'n Tyd gelede hct ek nan die 

redakteur van 'n amptelikc or
gaan 'n brief geskryf i.v.m. sy 
propaganda vir die Generaal De 
~'et-standbceldfonds omdat ek 
maar nie duidelikbeid kon kry 
op hierdie punt nie: Sal so 'n 
cdc!, stoere, Boereleier tevrede 
wces as hy voor 'n beeld van 
£20,000 te staan moet kom, of 
sal dit sy verontwaardiging af
dwing omdat dit nic llit is waar
voor hy geveg hct nie. Om 
£20,000 van 'n oorbclaste, vcr
drukte volk te verg is nie klei
nigheid nie. Sal hy dit nic mecr 
vcrwclkom en waardeer as die 
volk wat hy so getrou gedicn 
het, daardie ideale waarvoor hy 
geveg hct wil uitleef en nastrc
we, handhaaf en bou tot eer van 
God alleen nlc? So het hy mos 
die voorbecld gestel. 

In antwoord op my brief skryf 
die redaktcur o.a. dat ,ons dit 
nic graag op ons wil neem om 
te verklaar wat gcnl. De Wet 
self oor hierdie saak sou gcse 
het nie en dit is ook nie nodig 
nie." 

In die jongste uitgawe van die 
betrokke blad lees ons iets ,.Wil 
u genl. De Wet flous soos hy die 
Engelse geflous bet? U kan dit 
doen maar u flous uself en sy 

nagcdagtenis!" Is dit nie pre
sies wat die Afriltanervolk doen 
deur net duur standbeelde op te 
rig nie? Ons helde en ons ge
skicdenis verg meer as dit. 

Graf Sal Nou 
te Vinde Wees 
D, S. Roos, Haaklloringboek, 

Burgersfort, skryf: 
Ek wil hiermce graag a'an u 

lant weet hoc geskok ons was 
om te hoor van die dood van 
.,Die Held van Spiocnkop." 

Vier jaar lank het l:'k op Mid
dl:'lburg <Tvl.) skoolgegaan 
maar kon nooit Jack Hindon 
se graf kry nie . 

Om die rede is ek bly dat die 
0 B. kapt. Slegtkamp begrawc 
het, want ek weet do.t dit nie 
sal nodig wees om na sy graf te 
gao.n sock nie. 

Verdcr wil ek ook graag my 
dank betuig aan genl. Smith 
vir sy reeks artikcls wat nou 
in Die O.B. verskyn. 

Dit is vir ons 'n ricm onder 
die hart om te wcet dat daar 
nog mense is wat eenvoud'g 
Boers dink soos ons. 

As oud-gei:nterneerde is ek 
altyd gretig om Die O.B. te 
kry, want ek het nog nie ,.om
gegooi" nie en sulke volblocd 
republikeinse leesstof bly maar 
lets om na uit te sien. 

Ek sluit die intekengeld op 
Die O.B. vir nog 'n jaar in. 

Verandering Van 
Naam Maak 
Groot Verskil 

P. C. Kruger, Oo.,teindwe~, Del
,.illt-, &kryf: 
Dit skyn of daar misverstand 

is oor die kwcssie van binne of 
buitc die Britse Statcbond te 
wecs. Met die naamsvcrande
ring van Britse Statebond na 
Statcbond bcstaan die Britse 
Statcbond mos nie mcer nie . 
Met ander woorde dit is nou 'n 
statcbond waarby enlgc nasie 
kan aansluit sonder om sy soc
wcrciniteit prys te gee. As ons 
in die tockoms 'n republiek gaan 
word, het ons 'n andcr grond
wct nodig sodat ons 'n president 
knn kies, en sodra ons 'n presi
dent kies, verval die vertecn
woordiging van die koning hier. 

bond moet breek om 'n 
tc he nie. Dit hang egter 
Engeland af of dit vir 
moontlik sal wees om binne 
Statcbond te bly, want die 
gelse necm die houding in 
Engeland meer seggcnskap 
die Statebond bet as die 
en deur hierdie houding sal 
bond uitmekaar spat. 

Wat dr. Malan betref, ek 
nie dat sy regering 
om 'n republiek te bring 
want soos sake vandag 
kan adv. Strauss of Ot1oenh1ei .. 
mer of dalk nog Sam 
kies word as president. 
Jan moet eers sy werk 
maak. Die belangrikste van 
is dat die blanke in sy eic 
baas moct bly, want wat 
ons baat as die naturel of 
baas is in ons republiek? As 
alles nagaan sal ons sien dat 
nog geen fondamcnt vir 'n 
bliek het nie. Dr. Malan 
besig om die fondament 
Ons moet cers help om die 
dament te le. Icderecn knn 
dat ons nog nic onslae kan 
van die partypolitiek nie en 
moet maar van die slegte 
bestc maak. Later, as die 
dament klaar gele is, kan 
weer gcsels oor hoe verder 
bou kan word. 

<As ons gcagte 
sy voornaam verswyg 
nog nie van hom 'n nuwe 
nie - so ook die Britse 
bond. En wat vrees vir 
en Oppenheimer betrcf, 
dreig om die ,.fondamente" 
dr. Malan nou le weer 
breek sodra hulle aan 
kom -lets wat onder d 
stclsel vroc!ir of later 
beur, en dan le Strauss en 
penhcimer weer fondamente 
die Empire.-Red.) 

Besoek ons Tak in die 

png, Groote Kerk-gebou, 

Radio's, Elektriese Toestelle 
1\leubels. Skryf aan ons 

bestellincsn.fdelin~, Phil 

NE.GE.RKINDERS WOR 
GROOT VRAAGSTUK 

IN DUITSLAND 
Die Duitse tydskrif ,Revue" bring in 'n onlangse 

ga.we 'n beskrywlng met fotos van die toestand wat 
Duitsland heers in verband met die buite-egtelike 
van besettingstroepe. Nle minder nie as 250,000 sulke 
ders loop vandag as verstotelinge in Duitsland rond, 
die bla.d. 

Die crgste slagoffcrs is die 
duiscnde kinders van Franse en 
Amerikaanse ncgcrtroepe, om
dat hullc as bastcrs dadelik uit
geken word en deur blanke kin
ders be,;pot word, Die gevolg 
is dat die meestc van hulle in 
inrigtings opgeneem moet word, 
skryf die ,Revue." 

Die Duitse bevolking skyn 
volgens die blad vera! verbittcr 
te wees oor die feit dat die 
vaders van sulke kinders nie 
verantwoordelik gehou kan 
word vir die versorging van die 
kl:ndcrs nie. 

Volgens Duitse wet sou die 

moeders kan cis dat die 
moct help om vir die nntlt>rMK 

van die 
te betaal, maar 
kan nie kragtens die 
tcr verantwoording gcroep 
nic. Die gevolg is dat die 
swaar belastc Duitse n.,,,...,,_._ 
bctaler moet opdok, en 
120,000,000 mark mol:'t 
aan die onderhoud van .die 
ders van besettingstrocpc. 

,Dit is nie 'n Duitse vr•~IU'
soos die besettingsmagte 
nie," skryf die Revue, 
'n Europese vraagstuk wat 
gclos moet word." 



• 

DIE O.B., WOENSDAG, 23 MEl 1951 BLADSY VYF 

MacARTHUR STAAN STERK 
AS VOLKSFIGUUR 

lndien pres. Truman en die leiers van sy Demokratiese Party die 
hoop gekoester bet dat die opgewondenheid van die Amerikaanse bevolking 
oor die ontslag van genl. MacArthur deur die toestaan van luisterryke op
togte en massa-betogings en een of meer formele toesprake in die Kongres 
eou bedaar en spoedig tot die vergetelheid sou behoort, het bulle hul deer
lik misgis 

In die eerste plaas het die verwagting- of vrees-oortreffcnde ontvangs 
van ~lacArthur in San Francisco, Washington en New York getoon dat dit 
nie hier 'n geval van die hlote uiting van 'n massa-sielkundige behandeling 
was nie, maar dat die meegevoel van die Amerikaanse volk met MacArthur 
uit die diepe instinktiewe aanvoeling spruit dat dit hier gaan om dieplig
gende beslissings wat van die grootste betekenis vir die huidige en toe
komstige helange van Amerika is. 

Die generaal bet deur sy ver- 1 KE:!Io"NIS VAN AS!£ 
klarlng in San Francisco dat hy 
geen voorneme bet om aan die 
partypolltlek deel te neem of 
enlge polltleke oogmerke bet nie, 
die persoonlike spiespunte afge-. 
breek wat die Demokrate In hul 
stryd teen hom sou wou gebrulk 
bet lndien hulle rede gehad het 
om die saak ult ander oogpunte 
te vrees. 

Vir MacArthur gaan dit egter 
net om die saak self, en hy bet 
hlerdie saak in sy boodskap aan 
die Kongres op 19 April op klas
sleke wyse gestel. Hier bet nie 
'n man gepraat wat net reg be
geer nie; nog mlnder 'n man 
wat verbitterd Is oor die behan
dellng \\>at hy ontvang het, en 
allermlns 'n man wat persoon
Jlke kapltaal uit 'n tragiese toe
stand wll slaan. 

Hler het 'n man wat met sy 71 
jare, waarvan IS2 diensjarc In 
uniform was, uit die rykdom van 
sy groot ervarin~. wat sowel 
vrede as oorlog behels, sy testa
ment aan sy volk voorgele. 

.Jammer dat die afskeldsrede 
van die beroemde generaal en 
president Washington net in ge
drukte vorm oorgebly het - dit 
sou ongetwyfeld net soos die 
toespraak van MacArthur gc
klink het waar by afskeid ge
neem het van 'n !ewe van diens, 
'n !ewe van stryd en 'n lcwe van 
welslae. 

~let sy grootrnoedigheid en 
diepe insig in die sielkunde van 
die Asiatiese volke, het ~lac
Arthur sodanlge lof vir die boe
danigbede van die Pbilippyne, 
die Japanners en Koreane, en 
seker nle minder die Sjinese nie, 

Die 
In 

~ . ....-.. ~. ) 

Buiteland 
Oenskou 

Deur ,Ski" 

dat die ~-raag ont•taan onder 
watter Ieiding en gevolgllk In 
watter rlgting sal hlerdie groot 
eienskappe van die Aslatiese 
volke hulself laat geld. 

Met meesterlike logika het 
MacArthur aangetoon dat die 
oorspronkllke oorlogsdocl in Ko
rea, nl. die tcrugdrywlng en be
straffin~ van die Noord-Kore
aanse Kommuniste bereik was 
toe die secvicrcnde Amerikaanse 
en Suid-Koreaanse troepe (waar
toe 'n paar V.V.O.-kontlnente ter 
versiering toege\>'oeg is) die .Ja
loc-rivier bcreik bet. Die mili
tere optrede van die Rooi Sjl
nese op daardie oombllk bet 'n 
nuwe oorlog ingelui wat nuwe 

Dit was clntlik geen toespraak polltieke en milltere beslissings 
en allermlns 'n selfvcrdediging, en maatreels noodsaaklik ge
dog dlt was 'n polltleke tesa- maak bet. Dit was en is die 
ment. kem van die saak. 

.. 
INDIERS AAN SPITS VAN 
GROOT BENDES SKURKE 

IN GOUDSTAD 
Die bestaan van bendes mis

dadlgers In .Johannesburg wat 
speslaliseer In sekere tlpes mis
daad en feitlik sonder enige uit
sondering onder Ieiding van In
dlers staan, Is nou vasgestel uit 
lnllgting wat d~e .Johannesburg
se speurdien.s bekom het. 

Die Inditirs wat aan die hoof 
van sake staan, doen al die 
voorbereidingswcrk en · dink
work In verband met 'n aan
sla~, maar die werklike uitvoe
ring van die m 'sdaad word aan 
die ondergesklktes oorgelaat. 
Hlerdle ondergcakiktes staan 
weer onder bevel van .,lulte
nante" wat op bulle beurt on
dergeskik is aan die bevele van 
die groot hoof. 

Die groot hoof van die or
ganisulc verskyn selde op die 
voorgrond en al <'Ee werk 
word deur sy ondergeskiktes 
gedoen. Die persone wat die 
vuil werk doen en werkllk 
die mlsdade pleeg, is gewoon
lik naturelle wat of g~uur 
word of 'n dee! van die op
brengste kry. 
Daar word verncem dat baie 

inbrake by huise en fabrleke 
deur hlerdie bendes gepleeg 

word. In die meeste gevallc 
word die gestcelde goedere on
middell~k na die platteland ver
voer en daar nan plaaslike In
dlers verkoop, wat dit weer met 
groot winste van die hand sit. 

GOUD 

Ander bendes 1~ hulle weer 
toe op onwettlge goudhandel. 
Merendeel van die goud wat s6 
onwettlg die land uitgevoer 
word, Is goud wat naturelle op 
die mync steel of op 'n ander 
onwcttlge wyse bckom. Dit 
word dan aan die groot base, 
die Indlers, oorhandig wat dit 
onmiddellik na die hawens by 
Durban, Madeira en Lourenco 
MarQ.ues vervoer en daarvan
daan gaan dit gewoonllk per 
skip na Indie, waar dit van die 
hand geslt word. Verskeie sake 
In verband met onwettlge gaud
handel het die afgelope paar 
maande voor die Hoerhof ge
dien en Indiers was In die 
meeste gevalle die sondebokke. 

Daar word deur gesaghebben
des geskat dat goud ter waarde 
van mlljoenc ponde jaarliks op 
hlerdie wyse die land verlaat. 

NIE GERAADPLEEG 

Met nadruk het MacArthur 
daarop iewys dat hy nie net by 
die oorspronklike beslisslng om 
milit6re stappe teen Noord
Korea te doen nie geraad
pleeg was nie, maar dat 
ook sy latere versoeke om 
hierdie nuwe polltieke en mill
tere besllssings onbeantwoord 
gebly het. Washington is te
vrede om dJe nuwe oorlog met 
Sjina nog steeds as 'n politieke 
optrede in Korea te beskou en 
te behandeL 

Hie.ruit vloei voort die slotsom 
van aile mllitere kenners - selfs 
ook in die kraal van Truman
dat die huidige oorlol' in Korea 
met die huidige mlddels nie tot 
'n seevierende einde gebrlng kan 
word nie, dog 'n elndelose we
dersydse slngting sonder mili
tere of politieke betekenis bly. 

OORLOGSDOEL 

Daarteenoor stel MacArthur 
sy standpunt dat hoewel hy nie 
in die minste 'n oorlogshltser is 
nie, die docl van enlge oorlog is 
om dit op die vlnnigs moontlike 
wyse tot 'n oorwinnende einde 
te bring met 'n daaropvolgende 
vredesluitlng, en nie 'n elnde
lose, doellosc slagting nle. Die 
berelking van so 'n oorlogsdoel 
wat sowel In be lang van die ,veg
tende troepe as die burgerlike 
bevolking Is, slcn MacArthur in 
die volgende maatreels: 

(1) Bombardcrlng van die aan
valler se oorlogsbasisse in Mant
sjoerye. 

(2) Doeltreffende ekonomlese 
blokkering van Rooi Sjlna. 

(3) Strenge seeblokkade van 
die Sjinese kus. 

(4) Ondersteunlng van die 
Naslonaal-Sjlnese leer op For
mosa om sy optrede teen die 
vastelo.nd van Sjlna moontlik te 
maak. 

LUG- EN SEE.l\IAG 

Met nadruk het MacArthur 
ontken dat by oolt die gebrulk 
van landmagte teen Sjina voor
gestaan het, dog dat die Amerl
kaansc vloot en lugmag in staat 
is om elke Asiatlese hawe van 
Wladlwostok tot by Singapoer 
te blokkeer, mlts die besker
mende kettin.g van eilande waar
vandaan die lug- en seemag 
moet opcreer, behouc bly. On
der geen omstandigb ede dus mag 
Formosa in die hande van die 
Sjinese Kommuniste val nie. So
lets sou die weg baan na die 
verowerlng van die Phllippyne 
en .Japan deur die Kommuniste, 
met die gevolg dat die hele 
ellandkettlng middeldcur ge· 
breek sou word en die Kalifor
nlese kus van Amerika bloot le 
vir die aanvallende vyand. Dlt 
Is onmoontlik om die oorredende 
logika van MacArthur te betwis 
- net soos dit onmoontllk Is om 
onoortulg te bly van sy uit
staande persoonlikheid en self
lose vaderlandsliefde. 

Brittanje Is In 
Afrika Onmisbaar 

Dr. 1\lalan bet verlede week in die parlement weereens 
sy beleid ten opsigte van die Britse Statebond en die wereld 
gestel en in verband met eersgenoemde te kenne gegee dat 
Suid-Afrika. graag daarbinne wil bly en ten opsigte van 'n 
moontllke wereldoorlog gese dat Suid-Afrika. sy pllg sal doen. 

Dr. Malan het verwys na sy 
vorlge uitlatlng in 'n personder
houd tin verband met die ge
beure in die Goudkus ten opsig
te waarvan 'n Britse minister 
die hoop uitgespreek het dat 
die gebied domlnlale status in 
die volle sin van die woord sal 
kry en binne afsienbare tyd lid 
van d ie Sta.tebond sal wees. Spr. 
het sy stem hierteen laat hoor 
omdat hy dit in belang geag 
het van Suid-Afrlka, van die 
Statebond en Brlttanje self. 
Voorts het dr. Malan gese: 

.,Brlttanje was en is in Afri
ka 'n onmisbare beskawende 
invloed en Brittanje se Ieiding 
en voogdy in sy Atrlkaanse ge
biede kan n ;e gemls word nle 
- nie aileen in belang van die 
blankes nle, maar ook In belang 
van die nie-blankcs." 

Dit geld nle net vir die Goud
kus waar 90 persent van die be
volklng ongeletterd is nie, maar 
ook vir die ander Brltse kolo
nles waar .,Die beskawende ln
vloed van Brlttanje as voog nog 
vir geslagte lank nodig is." 

STATEBO:!Io"D WAARDEVOL 

Spr. se houdlng is nle aileen 
dat 'n vclllge toestand In Afri
ka moet bestaan nle, maar ook 
dat die Statebond se hele karak
ter nie verander moet word 
nle, icts wat dit vrywel on
moontlik sal maak om Ianger 
In d ie Statcbond saam te werk, 
iet11 wnaraan ons waarde beg. 

Met verwyslng na 'n moont
like oorlog teen Rusland het 
dr. Malan ges6 dat die redding 
hicr nie by die V.V.O. I~ nie, 
maar by noue samewerking 
tllSsen Amerlka, Brittanje, 
Frankryk en ander Wcsterse 
Iande. Die berstel van vtiend· 
skapllke betrekklnge met die 
vroei!re vyande is 'n boopvolle 
\'erskynsel en spr. wil hoop dat 
dJe ou haat teen Duitsland besig 
is om te verdwyn en dat die 
sienswyse sal 8eevier dat ons 
veUigheid uiteindellk ook 1~ 1n 
vriendskap en samewerkin~ met 

Duitsland. 
Wat die verdedlging van 

Suid-Atrlkl\ betref, het dr. Ma
lan gesa dat die Unle bela~ 
het by die verdedlg'lng van die 
hele Afrika en die Mldde-Ooste. 
Die ander Iande wat daarmee 
gemoeid Is, is tevrede met die 
maatreels wat deur die Unle 
getref word. In geval van 'n 
wereldoorlog sal Suld-Afrlka sy 
plig doen. 

Dobbelgees In 
Brittanje 

Drie uit elke vier Brltse vol· 
wassenes wed op perde- en hon
dewedrenne of op voetbalwed
stryde, volgens amptellke statis
tleke wat In Londen openbaar 
gemaak is. Weddery is byna 'n 
algcmene verskynsel In Brlttan
je, lui die verslag. 

Dit blyk dat 44 persent van 
die volk geld op perdewedrenne 
verwed, 39 persent op voetbal
wedstryde en 4 persent op hon
dewedrenne. Tussen fl80,000,000 
en £250,000,000 word per Jaar 
op perdewedrenne verwed en 
£60,000,000 op voetbalwedstrJde. 

Tegemoetkoming 
Vir Ministers 

En L. V.'s 
Die volksraad het beslult dat 

'n gekose komltee aangestel 
moet word om ondersoek In te 
stel na 'n penslocnskema op 'n 
bydracgrondslag vir parlements
lede en kabinetsmlnisters en om 
so 'n skema voor te le. 

Da.ar Is ook onlangs aanre
kondlg dat ministers tans reen 
huur meer betaal vir hul wo
nlngs In Kaapstad en Pretoria 
nie - glo weeiUI dJe hoe leweDS· 
koste. 
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O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

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

JIOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 

•O?J'xtC•-~.Ho:~·-· 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Kan met · •trots 

aanspraak . maak 

dat sy kliente 

onder ·· die bes 

geklede klasse tel. 

K.AAPSTAD 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 23 MEl 1951 

,Juweeltjies' uit Hansard: VRUGTE.LOSE. GE.PRAAT OOR 
SAME.WE.RKING 

Lid Word Gelul<gewens 
Bier volg nog 'n paaiement uit Hansard van die dinge waarvoor die 

volk betaal: 
MNR. MOORE: Die uitdruk

kln~ ,die gelykheld van die 
tale" is nie 'n korrekte bena
mln~ nie. Wat bulle bedoel, 
Ia dlt: gelykheid van burgers 
om hut ele taal te ~ebruik, wat
ter te.Q.l bulle ookal verkles om 
te ~ebrulk. Die tale self Is nle 
die twee din&'e wat vergelyk 
moet word nle, en sover as dit 
my betref, aanvaar ek die ge
lykheld van die tale heelhartig
'lk. 

'N AGB. LID: Ek wonder of 
u dlt doen. 

MNR. MOORE: U wonder? 
'N AGB. LID: Ja, d1t Is won

derlik. 
MNR. MOORE: is dlt won

derlik? 
'N AGB. LID: Ja. 
MNR. MOORE: As die agb. 

lid dink dat dlt wonderlik is, 
dink ek ek bet dlt verduldelik 
omdat my omatandlghede in 
Suid-Afrlka tot op sekere hoog
te ooreengestem bet met syne, 
en sy ultdag'ing aan my Is in die 
aard van 'n persoonl!ke u!tda
ging. D!t spyt my dat ek 'n per
soonlike element moet !nsleep, 
maar ek dink dit Is nodig om 
dit te doen om daardie stelllng 
van hom dat dit wonderllk is, 
teen te spreek. 

DR. VAN NIEROP: Dit was 
nle bate klaarblyklik toe u par
ty aan die bewind was nie. 

'N AGB. LID: Drink u medi
syne. 

MNR. MOORE: Ek bet die 
beste jare van my !ewe in Suld
Afrlka gewy aan die opvoeding 
van die Afrikaanssprekende 
kind .. 

GESELSERY 

'N AGB. LID: D~e arme kin
dera. 

blikeinse grondwet. 
'N AGB. LID: Die.selfde ou 

storje ... 

,.SLEGTE LEVENS" 

MNR. MOORE: Ek gaan nou 
aanhaat uit een artikel, die 
artikel oor taal. Dit Is die een 
waarby ons vanaand belang bet. 
Hier is dlt. 

MNR. A. STEYN: <Onhoor
baar). 

:MNR. MOORE: Die agb. lid 
vir Kroonstad (mnr. A. Steyn) 
sal nog bale meer boor, en ek 
dink by behoort sy tussenwerp
sels In reserwe te hou, aange
sien daar lets beelwat swaar
der later sal kom. Die aan
haVng lui: 

Taal: Afrikaans, as die taat 
van die oorspronkllke blanke 
bewoners van die land, sat 
die eerste amptellke taal wees. 
Engels sal beskou word as 'n 
tweede of aanvullende taal, 
en sat gelyke regte, vryheid 
en voorregte met die eerste 
amptelike taat genlet, oral en 
altyd wanneer sulke behande
ling deur die staatsgesag be
skou word as synde in die 
beste belange van die staat 
en sy inwoners. 
MNR. SUTTER: Op die ge

sag van die Eerste Minister. 

MNR. MOORE: U sien, ek bet 
selfs die agb. lid vir Bethlehem 
(dr. Van Rhyn) gewek. Hy is 
gewoonllk stll en gedra hom 
goed en besadig. Ons stet albei 
belang In universiteitsopleiding 
- ek dink dit Is d:e gemeen
skaplike band. Wat was die 
tweede stadium van Hitler se 
Duitsland? 

Mag ek tot die derde fase 
kom? Die derde fase van Hit
ler se regime was om die Duitse 
volk teen 'n seksle van hut eie 
bevolklng aan te hits. 

DIE MINISTER VAN LAN
DE: Mag ek 'n vraag stel? 

MNR. MOORE: Mnr. die 
Speaker, u s!en ek Is nie uit 
om apringhase te skiet nie, ek 
is ult om grootwild te skiet . . 

DIE MINISTER VAN LAN
DE: Sal u op een vraag ant
woord? 

MNR. MOORE: Ek kan aan 
u s6, meneer, dat ek nie die 
mlnste be.swaar bet nie mlts ek 
kan, om die woorde van wys
heid te gebrulk . . . <Tussen
werpsels). Ek bet nie die min
ste beswaar om op vrae te ant
woord nle, maar my tyd ds ge
rantsoeneer. 

'N AGB. LID: U sal 'n ver
lenging kry. 

MNR. MOORE: Ek maak nle 
beswaar daarteen dat die agb. 
Minister 'n vraag stel nie. 

DIE MINISTER VAN LAN
DE: Het u op een tyd die be
ginsels van die Dominion-par
ty onderskryf? 

HULDE 

MNR. MOORE: Mnr. die 
Speaker, ek weet nie wat dit 
met die debat te doen bet nie 
<tussenwcrpsels). Ek wens om 
baie openllk te s~ dat ck d:e 
beginsets van die Dominion-par
ty ondcrskryf bet onder mnr. 
Coulter en kot. Stallard . . . 
Die agb. Minister van Lande 
is 'n voorstander van 'n nuwe 

(Vervolg In volgendc kol.) 

Die bt'geerte om tlie kleur
vraar~>tuk uit die partypolitiek 
te Hr. i" vir die soveelste keer 
verlede week in die pnrlement 
deur lede van nlbei partye uit
gespreek sonder dat iets gedoen 
Is om die begeerte om te sit in 
'n daad. 

Mnr. Sarel Tighy <V.P. Johan
nesburg-Wes) het gese dat die 
manier waarop blankes die 
kleurvraagstuk In die openbaar 
bespreck nog vir hulself nog vir 
die nie-blankes bevorderlik is. 
Hy bet 'n beroep op dr. Malan 
gcdoen om weer 'n poging aan 
te wend om 'n gemcenskaplike 

<Vervolg van vorige kol.) 
belcid. Sy beleid Is anders. Hy 
het die meeste van die ou dinge 
van die Nasionaliste taat vaar. 
Hy bet na d 1e platteland ge
gaan, en het sy beleid vir die 
cerate maat uiteengesit, sover 
as wat ek weet, op Dwaalboom 
in die Agterbosveld. Toe hy 
na Dwaatboom in die Agter
bosveld gcgaan bet, bet by gcse 
dat 'n fout begaan was. Hy 
het gese dat on.s Hitler se 
skurke en boewe teengestaan 
het en dat dit daarom Is dat 
daar nou 'n gevaar van kom
munisme bestaan. Nou, dlt is 
die leerstelllng van die Mini
ster van Lande, hierdie nuwe 
sak-uitgawe van Hitler wat 
deur die land toegejulg word .. 
<Tussenwerpsels). 

Totsover Hansard. 
Hierdie stukkie onsin, wat 

maar 'n brokkie is van die ge
heel, bet die land narenoeg £SO 
gekos, maar dlt is so hOQ.~ rum
geslaan deur parlementar,.ers 
dat die volgende spreker hom as 
volg dnaroor uitgelaa.t het: 

SIR DE VILLIERS GRAAF: 
Mnr. die Speaker, niemand sal 
my beny waar ek moet praat 
na 'n spreker wat duidelik so 
'n diepe indruk op hierdie Raad 
gemank bet, uitgeput soos by is 
na 'n besonder lang debat. Ek 
dink die reaksic van agbare 
!ede aan die anderkant was 'n 
opvallende huldebetoon aan die 
wetsprekendheid en die beson
der gegronde argumente van 
die agb. lid vir Kensington 
(mnr. Moore)!! 

grondslag vir die oplossing van 
die vrnagstuk te vind. 

Dr. Malan bet In sy antwoord 
bctoog dat apartheid die basis 
moet wees waarna verskele 
V.P.-lede te veldc getrek bet 
teen die woord ,,apartheid" wat 
dan nie vantevore in 'n woorde
boek gestaan bet nie. Mnr. 
Arthur Barlow bet selfs so ver 
gegaan om te s~ dat indien die 
opposisie die aekerheld bet dat 
daar geen moontlikheid bestaan 
dat Suid-Afrika die Britse State
bond sal verlnat nie, sal baie 
.,gevegte oor niks" nie plaasvlnd 
nle en sat die stryd tot ekono· 
miese sake beperk wees. 

Die wortel van die moelllk
beid is natuurlik die voor.ienlng 
wat daar onder die Britse stelsel 
gemaak word vir 'n amptelike 
opposisie. Samewerking kan ai
leen kom wanneer on'S 'n snnm
werk-stt>lsel bet soos in die 
.Boererepublieke. 

KAN STE.LSE.L 
NIE. AFSKAF 

Die ree-ering het geen voor
neme om die provin!>iale stelsel 
at te skuf of ingrypend te wysig 
nie, bet dr. Malan verlede week 
in antwoord op vrne in die par
Jement ce~.t>. 

Hy het gese dat die ideale 
toestand sentrale beheer is, 
maar die hele kwessic van ver· 
houding tussen die sentrale re· 
gering en die provinsiate rade 
is uiters moeilik en lngewikkeld. 
Die regering kan nie stappe 
doen as hy nie wect dat hY die 
wil van die volk vertolk nie. 
Daar is nog verdceldheid oor 
die saak in aile partye. 

Jare gclede bet gent. Hertzog 
'n poging aangewend om die 
prov:' nsiale stelsel te vervang 
deur 'n beter plaaslike bestuur
stetsel, maar teenstand in sy 
eie party in Transvaal bet hom 
gcdwlng om die snak te laat 
vaar, atdus dr. Malan. 

f.,Dm o.B." word •edru.k deur PJo 
J:ccle&l& Druklt81"J', BtellenlK>IIeh. 't1r 
cue eteoaan en uttcewen: VOORSLAQ 
(J:clm-.) Beperk, Groote JterllpbCMI 
703, Poebua 1411, Xerllplel:ll, :l:aap. 
et.acL 

MNR. SUTTER: 1\lnr. die 
Speaker, mag ek namens die 
agb. lid wat praat, 'n beroep op 
u doen. Dit is onmoontlik om 
te Jioor wat aanraan. D'it is 'n 
lopende kommentaar en ges.el
aery deurentyd. 

DIE WAARNEMENDE 
SPEAKER: Agb. lede moct 
bulle daarvan weerhou om ge
selakappe te voer en onnodlge 
opmerklngs te maak. 

MNR. MOORE: 1\lnr. die 
Speaker, elkeen weet da.t in die 
geharwar van politick 'n m ens 
bereld moet wees vir sle~ 
leuens of goeie leuens, die ge
wone ,niblicks" of .,brassles.'' 
Ons verwag dlt alles. Ons weet, 
soos Kipling dit gestel bet, .,You 
have to bear to hear the truth 
you've spoken, twisted by 
knaves to make a trap for 
foots," Ons weet d.:t. Ek moet 
se dat ek nle omgee om by 
speletjies gekul te word nie, en 
om in die polltiek meer gekul 
te word as ander nie. Dlt is 
dee! van die spel, Maar, me
neer, ek moet erken dat dit my 
watg wanneer die here wat bier
die program opgestet het, ge
se bet dat bulle dit doen In ge
hoorsaamheid aan die wit van 
die Almagtlge God en die Hei
llge Bybel. Laat my aan u 
voortees wat bulle ges6 bet. 

Geldstelsel Kan Huidige 
lnflasie MNR. MOORE: Dankle, mnr. 

die Speaker. Ek bet geen be
awaar teen vrae en tussenwerp
aels soos die wat ek net pas 
van die agb. lid vir Mosselbaai 
gekry bet nle, want dit help 
my. Maar llferdie geselsery Is 
eintllk sooa iemand wat 'n wed
reo uitaa.al; daar is geen sin 
in die hele ding nie. Daar is 
geen tuasenwerpsel waarop 'n 
mens reageer nie. Daar ia ceen 
punt daarln nle. 

MNR. SUTTER: Dlt bet drie 
dae lank nle opgehou n1e. 

MNR. MOORE: Dlt Is die 
ainnelose tussenwerpsels wat 
gemaak word. Maar dit ter
loops. Ek ~ee nie om nle. Ons 
is almal goeie vr!ende. Ek kom 
nou by die agb. lid vir Mossel
baai. 

Ek wil nou voortgaan om te 
handel met artikel 137 van die 
Suid-Afrlka-wet, want bier 
word ons b e s k u 1 d I ~ dat 
ons En~elssprekende mense tot 
agterdog en ontevredenheid 
aanblta. ,Dit kan noo!t bier 
gebeur nie", s6 bulle. ,Noolt 
sal artlkel 137 herroep word 
nle." Hulle sal die be.skermers 
van die Engelse taal wees. Dit 
kan nle gebeur nle. Maar dit 
ls wat bulle ges6 bet In Hitler
Dultaland. Dit kan nle hler ge
beur nle. Maar dit bet reeds 
bier gebeur. 

'N AGB. LID: Hoe? 
MNR. MOORE Ek sal dit be-

wys. 
MNR. OLIVIER: Tydens die 

Verenlgde Party-bewlnd . . . 
MNR. MOORE: Ek gaan vir 

u voorlees ult die ontwerp-repu-

'N AGB. LID: <Onhoorbaar). 
MNR. MOORE: Ek gaan dit 

vir u voortee.s. Ek wect my 
agb. vriend is 'n bale groot 
student van die Bybel. Dit is 
een ding wat ons in gemeen 
bet. Die aanbaling lU'i . . . 
<en dan volg die aanhaling -
Red.>. 

Ek wit graag voortgaan na 
die volgende stadium; ek wit 
graag bespreek waarheen Su1d
Afrika gaan. Wat is die beleid, 
wat is die atgemene rigtlng van 
die Rcgering wat ons vandag 
11:er In Suid-Afrika bet? Wat 
is bulle besig om te doen? En 
as ek slen hoe die skema stap 
vir stap ontwlkket word, kan 
ek slegs aan een parallel dink: 
die parallel van die totatita
rlese staat. 

MNR. G. F. H. BEKKER: 
<Onhoorbaar). 

,,PRAGTIGE LID" 

MNR. MOORE: My vriend 
het opgedaag; die agb. lid vir 
Cradock is nou terug, mnr. die 
Speaker. Welkom, wetkom, op 
hierd'e helder oggend. 0, wat 
'n pragtige oggend! 0, wat 'n 
pragtige lid! Mnr. die Spea
ker, ek was besig om te se dat 
om 'n parallel te vind wat van
dag in Suid-Afrlka gebeur, moet 
'n mens kyk na 'n polisiestaat, 
na Fascisme onder Mussollnl, 
na 'n Nazi-Duitsland onder Hit
ler, of na Kommuniste·Rusland 
onder Stalin . . . 

DR. VAN RHYN: Hoeveel 
bondgenote bet u tyden.s die 
oorlog gekry? 

Nooit 
Die huidige inflasie-wedloop «>n die skreeuende gevaar 

van ewigstygende pryse kan deur geen regerlng opgelos word 
voordat daar nle 'n ander geldstelsel ingevoer is nie, het dr. 
J . E. Holloway, voormalige sekretaris van finansies van die 
Unle, in 'n toespraak in Johannesburg gese. 

Dr. Holloway het gese dat die huidige geldstelsel besig 
is om in duie te stort. Die beskerming wat die burger van 
die land voorheen teen wanbestuur gehad het is hom ont
neem, en hierdie proses van ontwapening ,·an die gewone 
burger sal lei tot kommunisme en verslawing van die hele 
gemeenskap. 

Die inflasie bet in die oorlog 
ontstaan toe die regering geld 
begin teen en In omloop gebring 
bet wat geen dekkingswaarde 
het nie. Die ewlgdurende prys
atygings wat daaruit vloei lei 
tot stakings en nywerhe:dsont
wrigtings, want dit is at wapen 
wat die werker oorhou teen ln
flasie. 

Die oplossing 'Is om tot goud 
terug te keer sodat elke burger 
die reg sal he om goud te cis 
vir sy betaling.sbeloftes (papier
geld) en daarmee te doen wat 
by wil. Maar dit kan nie ge
doen word sotank die prys van 
goud kunsmatig vasgcstel word 
nie, vera! nle teen die prys van 
vandag nle. Solank die goud
prys laer Is as sy waarde kan 
so lets nie gebeur nle omdat 
mense dlt sat opgaar in plaas 
van tc gebruik. 

SELF GESIEN 

Vandag word die geldsteolsel 
<lwnrsdeur die wereld deur 
burokrate beheer, en solank 
bierdie r<'6r bestaan om die geld
eenheid te verlaag sui selfs 
die s.tt>rkstt> en mees besliste 
regering ceod\\'inr wor<l om dit 
te doen. 

,.Ek is nie besig met teoriee 
n'ie - ek het daardie magte 
vir 'n baie tang tyd van naby 
aan die werk gesicn," bet dr. 
Holloway gcse. 
Omdat die mens vertroue in 

d:e geldstelsel verloor bet pro· 
beer hy nie meer met geld 
spaar nie, maar in grond en 
goedcre. In plaas van die pryse 
van goedcre steeds op te dwing, 
sou dlt beter wees om goud 
weer as bewaarder van geld
waarde te aanvaar. 

Keer 
DRIE LESSE 

Met verwysing na die goud· 
standaard-slryd In die jare na 
1925 bet dr. Holloway ges~ dat 
daardie stryd drle !esse geteer 
bet. Die eert.te 'is dat us in· 
flasie eenmaal plaasgevind bet, 
'n terugket>r nie moontllk is 
nie. Die tweede 'is dat as goud 
s.e wn.arde te laag bepaal Is, die 
mense ~;at storm om dit in die 
hande te kry. En die derde les 
is dat as die prys van good nie 
reg vao;ge!>tE'l is nie, dit metter
tyd en~e geldstelsel sal vernie
~fg. 

Die euwel van die huidige 
geldstelscl is dat die kwaad eers 
toegelaat moet word om ern· 
stlge afmctings aan te neem 
voordat daar poging.s aange· 
wend kan word om 'n betallngs· 
balans te herstel. En as die 
kwaad gesaai is, volg 'n ver· 
dere euwel vlugkapitaat, 
daardle eienaardige vernletigen· 
de magte wat deur 'n beheer· 
stclset geteet word. Die posl· 
s'ie is dat die arm en middel· 
khts-mau Jtie van geoid kan wer· 
vl~:c soos die r yk man wat sy 
gt>ld in grond, brulkgoed en 
nnmlelt> bele nie. 'n Pensioen 
wat 'n aantal jare gelede heel· 
wut beteken bet, l!i nou nib 
nierd nie. Die dalende geld· 
wnnrde is 'n verderflike vorm 
van belasting omdat dit 'n be
lasting op spaargeld 1:s en die 
swnArste druk op diegene wnt 
dit cne ntinste knn bekostig. 
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