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Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nousbl!ul. Ontvlugte Diplomaat Was 
Uitgesproke Kommunis 

Guy Burgesto~, een van 
die twee Britse diploma
tieke amptenurc wul 'n 
paar weke gelede ver
moedelik na Rusland 
weggeloop bet, was jare

nis was in die jurt" voor 
die uithreek van die oor
log. 

Jrr. 10 Kaapshld, 20 Junic 1951 J'rys Sd. Nr. 29 1 I~nk 'n ope.nlike konun?· 
1ns en vr1cnd van dtc 
kommtmi~Lt(~~e ve1Taaier 

In New York bet bulle me
kaar dikwels ontmoet en terwyl 
by verbonde was aan die ge
santskap in \Vashlnrton was 
Burgess nog steeds kommunis
tiesgesind. Toe Auden hom ge
vm bet of hy dan noolt gekl't'r 
is met die oog op !..Y politieke 
oortuigings nie, bet by ,·erwys 
na die vrywaring van diplomate. 

dus belu•nd gewet>s ht>t dat hy 
kommuni!>tiesgesind wa.,, maar 
dit b ook bekend dat dit> Brit ... t' 
rcgering, veral tydt>n'l dit> oor
log, kommtmi!.me as die duidt•
lil<ste blyke van anti·fa'i<'i~me 
en dus as aanbeveling l)('slcou 
hl·t. Voortvlugtige kommuni.,tt' 
uit Duitsland en llnlie ~oos 

Klaus Fuchs en Pont('eorvo i~ 

dan ook sond<'r aars<'ling- dNir 
di<' Britse r('gl'ring in di~ hoo~

ste posisies van vt'rtrout' aan
ge!'.tel. ARMES SAL OPDOK 

DOG NIE L.V.,s 
Die minister van finansies het nnngekondig dat die tyd 

aangebreek het dat die middel- en laer inkomstegroepe meer 
inkomstebelasting sal moet b<'tnal omdat daar nie meer gc-
noeg geld in die skatkis is nit>. 

dr. Alhm May wat in die 
tronk !-lit weens atoomge
heime wut by aan die 
Husst~ vcrskaf bet. 'n 
V 1:iend van hom, die dig
ter W. II. Audcn, bet ver
lede we«>k gese dat hy 
Bm·gess vir die afgelope 
twintig jaar al ken en dat 
hy 'u openlike kommu-

Ondcrsoek in Londcn het ann 
die Jig gebring dat Burgess ty
dens die oorlog in die dcparte
ment van buitclandse sake aan
gestel is en deur die staatsdiens
kommissle gckeur moes gewecs 
het. By waR uitgesproke van ge
aardbei<l e n bet nie 'n flenter 
omgegee- wie hom boor as by sy 
mening uit<,preek nie. Dit moes 

Na die oorlog het die Dritse 
regering ten spyte van hcrhaalde 
skokke hierdie beleid nog nie 
ingrypend verander nle. Intcen
deel, twce ministers In die kabi· 
net wat kommunistlese ncigings 
geopenbaar hct, word nog steeds 
gchandhaaf. Et>n van hullt>, dit' 
minister van oorlog, bet tit>n jaar 
gelede nog lorg<'skrifte oor kom
munistiese Ru~land gepubliset>r. 

In watter inkomste-gro<'() val 
ministers en parlt'm('nt~lt'lll' 
wat &o pas besluit ht't om hut 
verboogde parlement~rc inlmm
ste vir veertig en st'wentig pf'r
sent onderskeidelik vry f(' stl'l 
van inkomstebl'lasting~ 

Wat parlementsledc betrd, 
hulle sal voortaan gccn pcnnic 
inkomstcbelasting bctaal nie, 
aangcsien hul bclasbare in
komste uit hut !1,400 salo.ris 
slcgs £420 is, en getroudc per
sone cers van £480 af belasting 
begin betaal. 

MOET BRITSE SENTIMENT 
S.A. BELEID BEPAAL? .. 

Twec minisH•r5 in dr. Malan se kahiuet het verlede wPek die regering Di.c Engctsc pers het begin la-

1 l .k · d' 1 1 · 1 · wan1 maak oor Messerschmitt e 1 111 1e Yer cent 1e.1< gehrntg. se bcsock _ ampcr asof bulle 
Sowel mnr. B<>n Schoeman, mini!:>ler van urheid, us mnr. S. P. le Roux, die stuipc wou kry by die blote 

minister van hmdbou, ito; tans op besoek in die buiteland. Die een reis in g~dagt? dat. di.e .,vyand" van 

Terwyl die gewon~ burger met 
'n inkomste van £1,<100 byna £80 
nan belastlng moet bt>tru\1 en die 
man van £500 nou gewaarsku 
word dat by nog meer sal moet 
betanl, word 'n parlementslid 
m et .£1,t00 ... alarb op gelyke voet 
gestel met die gc!>iru.hoof wie se 
inkomste so 114'\g is dat by nie 
vir bela'!ting in nanmerking kom 
nie - juis op die tydstip dat die 
minister \·an finausies Ida dnt 
claar te min geld is. 

E I. I · A 1··· Elk } 11 h ' kJ · · d' du' Br1tte m1Sk1en 'n wapenfauropa en < It~ an< er 111 ustra 1e. een van 111 e et n ver armg 111 H~ 1 brick in Suid-Afrika kan oprig! 
l_~uiteland gedoen- en dit bet later geblyk dat .-Ikeen van bulle of sy mond 
verhygepraal het of vcrkcel'{l gerapporteer is. Volgens die herigte is dit 
klaarhlyklik dat hullc die taal van gewone nusionaliste gepraat het; en dut 
bulle glad verg(~et het dat bulle nie meer gewone nasionaliste is nie maar Sy 
Majesteit, die Koning, se Suid-Afrikaanse ministers en dat Suid-Afrika 'n 
suster-koninkryk in die Britse Statehond is, en hom as sodanig moet gedra. 

Nkrumah Stel 
Belang In 

Betsjoeanaland 

Eerste aan die bcurt was mnr. 
Schocman. 

Volgcns 'n Sapa-Rcuterberig 
uit Bonn hct mnr. Sehocman 
aan die \\'es-Duil'lc minister van 
arbeid, Anton Storch, gese dat 
Suid-Afrikn 25,000 gcskoolde 
Duitsc wcrkcrs nodig hct. Tien· 
duiscnd van hulle moet onmid· 
delik nn Suid-Afrika gaan ter
wyl die orige vyfticnduisend 
nanstaandc jaar moet kom. Die 
ministcr hct voorts verduidelilt 
dat die werkers tocgelaat sal 
word om voorlopig die helfte 
~·an h\1l bcsoldiging na hulle 
nansbcstaandcs in Duitsland tc 
stuur. Nadat hulle behoorlik 
gcvcstig is in die un:e sal hul
le verlof kry om ook hulle ge
slnnc tc laat kom. 

GEEX FOUT 

Dr. Kwame ::\luumah, Ieier 
van die sterkste party in die 
Gouclkus, bet in Londen same
sprekings gehad met Seretst> 
Kbama van Betsjoeanaland en 
sal oolc nog met Tsjekedi gest>ls. 
lly b et sy bereidheid uitgesprt'<·k 
om 'n algemene bevry<lingsb<'wl'
ging dwarsdeur Afrika te oncler
steun. Sy party is volgens hom 
besig om na ander naturelll'- 1 Gewone Nasionaliste in Suid
gebiede te versprei. Daar sal Afrika sal geen fout vind met 
stappe gedoen moet word t t'en I mnr. Sehot>man se verklaring 
dr. 1\lalan se eise, bet by g<'sf> nie. Dit is sowel prakties as 
en verwys na die moontlikbeicl · menslik. Suid-Afrika het gc
van 'n \Ves-.Urikaanse kon\'<'n· l skooldc arbeiders broodnodlg: 
s ie van aile naturellc in Brit.,(' Duitsland beskik oor 'n surplus, 
en Franse gebiede. : want 'n grcot aantal van die 

STATEBOND VERBINDER 
SLUITING VAN ROOI 

KONSULAAT 
Die eerste minister, dr. D. F. Malan, het die anti· 

kommunistiese Aksiekomitee van die Afrilmanse ker· 
ke, volgens Dagbreek meegedeel dat die rcgering die 
Russiese konsulaat in die Unie nie kan sluit sonder 
raadpleging met ander statebondslandc nie. 

In 'n brief aan die aksiekomitee bet dr. Malan ver
klnnr dat die regcring die posisie noukeurig dot•hou, 
maar dat die Unie ook verpligtings in hierdie verb:md 
t eenoor ander statebondslande het wat hy moet na· 
kom. By sodanige optrede in die huidige wercld· 
omstandighede moet ook rekening gehou word met 
internasionale gevolge wat dit kan meebring, lui die 
brief. (l .. ees ook ons hoofartikel op blndsy twee.) 

Duitse fabricke wat nie plat 
gebombardccr, of dcur die kom
munistc kaal gestroop is nie, 
is deur die Geallieerdes afgeta
kel. Boonop is Duitse imml
grante anders as bv. Joodse in
komelinge, assimilcerbaar, trou
ens, Duitsers was een van die 
vername samestellcnde clemente 
by die wo•·ding van die Afrika
ncrvolk. 

Skaars <'gtcr het die verkin
ring van mnr. Scbocman in die 
Suid-Afriltnanse koerante ver
skyn of die Die Burger, die 
vl'rnanmstc propaganda-blad 
van die H.N.P., skryf: ,Die sto
rie dat mnr. Ben S'choeman in 
Duit.,lancl g<'IIC het dat Suid
Afrika 25,000 geskoolde Duitse 
w!'rl(er ... soek, word in ingeligte 
kl'inge in Kuapstad nie geglo 
nie." En voorts: ,Daar het 
waarskynlik 'n onnoukeurigheid 
by die beriggewing ingesluip, 
want dit was nog nooit die 
oogmcrk om sovcel geskoolde 
manne uit Duitsland aileen te 
bckom nie. 'n Aansienlike ge
tal gt'skoolde manne sal uit die 
buiteland verkry moet word, 
muur !..ckerlik nie net Duits.ers 
nit.'." 

VERKEERD 

In antwoord op navrae het 
die eerste minister, dr. D. F. 
Malan, gese dat hy maar net 
kan aanncem dat mnr. Schoe
man vcrkecrd gcrapportecr Is. 
25,000 geskoolde werkers is die 
totaal, uit verskillende Iande, 
wat Suid-Afrika in die ecrsvol
gende paar jaar sal kan opnecm. 

En toe kondig die Staatsinlig
tingskantoor aan, kragtcns be
r'g van die Suid-Afrikaanse 
in!igtings-attacM in Duitsland, 
dat mnr. Schoemnn bcslis ont
ken dat hy ooit gesc het dat 
Suid-Afrika 25,000 geskoolde 
Duitse werkers sork. Hy het, 
inteendeel1 duidellk gcsc dnt die 
Unie op die oomblik 10,000 gc
skoolde werkrrs nodlg het, by 
voorkeur uit dit> stnmlande, nl. 
Brittanjt', Frankryk, Neder· 

land, Skandinawie, Belgie en 
Duitsland. 

En laastens het 'n segsman 
van die Wes-Duitse dcparte· 
ment van arbeid verklaar, dat 
die berig as sou Suld-Afrilta 
aangebied het om 25,000 geskool
de Duitse werkers tc ontvang, 
onjuis is. 

TWEE I•'EITE 

Dit moet derbalwe as 'n !cit 
aanvaar word: mnr. Schoeman 
het nic ccz~ <iat Su!d-Afrika 
25,000 geskoolde Duitsc werkers 
soek nie. • 

1\laar 'n and<'r feit is dat dr. 
T. E. Dongc'>, mini!.ter van bin
nelandse snkl~ in die volksraad 
aangekondig bet dat die Unie 
se pt'rSt'ntnsie immigrante uit 
Brittanje Vt'<'l groter is as die 
,·an e nigfl nnder Stntt>bondsland. 
In 194.9 wa<~ d'e l)('rsentasie vir 
Kanada 24 (>l'rsent; vir Austra
lie S5 per<>ent t>n vir Suid-Afr\
ka 6.'5.S (>l'r!tt•nt! 

Nog 'n andcr fcit is dat Aus· 
tralit• duisendc geskoolde Duit· 
se werkcrs ingevoer bet. 
\Vaarom mag Suid-Afrika nie 
25,000 geskoolde Duitse werkers 
invocr nie? :\loet Suid-Afrika 
dan meer lojaal wees as Aus-

tralie?" 
1\IESSERSCHI\UTT 

o:;o..;TKE!'I'NING 

Te midde van die Engelse 
pers se gissings oor die gesprek
ke wat Messcrschmitt en die 
Unie se ministers gevoer hct, 
het Die Burger 'n verklaring 
van mnr. De Waal Meyer, sc· 
kretaris van handel en nywer
heid, gepubliseer waarin hy gc
russtcllend verseker dat ,mnr. 
W. ~lessersebmitt se bt'soek 
aun die minist~r van hancl<'l t'n 
nywerheid net 'n hoflikheidsbt'
soek was en dat die Ministl'r 
geen beloftes van enige uard 
gemaak bet nie. 

BRITSE FABRIEJ{ 

En eindelik, 'n puar W<'ke 
later, bet Die Burg<'r bt>rig 
dat die Unie se hoe kom
missaris in Londen, dr. A. L. 
Geyer, aangekondig het dat on
derhandelinge gevot'r word tus
sen die British ~mall Anns
groep en die Suid-AfrikaanSt' 
regering oor die oprigtin~: ,·an 
'n Brit.,e wap<'nfubrit'k itt Port 
Elizabeth of Jobnnne!>burg. 
Daaroor bt>t niemamllawaai ge
maak nie. 

1\Ioet Suid-AtriletL dan maar 
altyd 'n lojtth' ldein suster
koninl<ryl( in die Britse state
bond bly? Kluarblyklik moet 
Suid-Afrika li<'wer 'n republiek 
worcl - al i" dit dan maar net 
om immigrante in te voer waar
vandaan by wil <>n om wapenfa
brieke te laat oprig deur \\'ie 
hy wit. 

~liN. LE ROliX 

Mnr. Schoeman se geval her- Volgens pcrsbcrigtc hct mnr. 
inner onwillekeurig aan die geval S. P. lc Roux in Melbourne die 
van prof. Willi Messerschmitt, volgende verklaring gedoen: 
die wcreldberoemde vliegtuig- .,Dr. Malan sc rcgering is 
fabrika.nt. Nadat hy enkelc vasbcrndc om Suid-Afrika uit 
weke in Suid-Afrika was, bet die Britse Statcbond te lei en 
Die Burger geskryf dat as V<'r- om 'n hecltcmal onafhanklikc 
dere onderhandelinge vlot, die republick op die gelee tyd 
moontlikheid bestaan dat <luar daar tc stel." 
~reus op 'n geskikte pick in In antwoord op navrae het 
Suitl-AfrJm 'n reuse-fabriek op· dr. :\lalan gese dat by nit> \Wet 
gerig sal word wat o.a. vlieg- of <lie berig oor min. Le Roux 
tule sal vervaardig. Die blad ..e vt'rklaring juis is nie en,dat 
bet voorts gemeld dat mnr. by derhalwe geen kommentaar 
1\Iessers.chmitt vier due In d:uaroor wil !ewer nie. 
Kaapstad deurgebring bet en D~. )[alan bet egter verduidl'
samesprekinge met byna a! die lik dat die republikeinse beleicl 
lede van die ltabinet gehou bet . wa.t mirt. l..e Roux, volgens per ... -
en dat hy gese bet dat hy bale berigte in Australie aangekon
go('(l deur die rt'gerinr,- ontvnng dig bet, nie die bt'leitl van die 
is. I <Vervolg op bls. 6 kol. 1) 
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BRI;~~~;;DA;2~~;;51 ONS [!~~·:~,(5~'a(5j,"~e~~::~sel 
1/arry Lawrence is I!ll Deur Sybrand rill beleid nccrgele het dnt, as Suid-

1 • b · f d' t' k · t' k . k 't llJ d 'll ' l : J Afrika cendag 'n rcpubliek wll . n ? ne aan 1e an 1- _ommums lC~e _a s1e om1 ee van 1r, oe sun zg;:::;:; ?=?=: ?:?=?::::;:;;;,:, ,,;,;,, word, hy dan 'n rcpubliek bin-
dle Afnkaanse kerke het d1e eerste m1mster, dr. D . F . ander kant ln die moeilikheid nekant die Brltsc statebond 
Malan, sy redes genoem waarom daar nog nie teen die Rus- Mnr. Harry Lawrence, een is oor stappe wat ek teen die moet word, het Die Burger bale 
siesc konsulaat in die Unie opgctrce is nic. Allerwee het die ~~:rs,d~ct '::~~~~~d~c::r~: d~! O.B. moes doen. moeite gedocn om nan sy Jesers 
volk aangedring op die sluiting van die konsulaat omdat dit Dr. Malan: Vcrtcl die stor1·e te verduidelik dat daar hoege-volksraad verwys na 'n verkla- d · • 'n bekende feit is dat Moskou sy diplomatieke verteen woor - . J S . oor wat daarna gcbcur het. u naam me so n ding soos die 

rmg van mnr. . A. m1th, die B ·t st t b d" b 1 
digers gebruik vir ondermynende bedrywighede. Dit is ver- onderleier van die O.B., en aan moet daardic onderwcrp Jicwcr " . n 5~ a c on cstnan n ; · 
der ook bekend dat die handel tussen Suid-Afrika en R usland die eerste minister gevra of hy los. Die dmg wat b~staan, h~t ~~e 

· · 1 · d t d't R · k 1· 1 Adv. Lawrence het gcvra of Burger omslagbg verduldehk, 
sto _mt1!11m

1
ada 1s a d1. ge~n ,ussLl~dse . onsd~ erke bp;rstonheet vd an sal tocsicn dat 'n bcpaling in se naam is net .. Statebond." Die 

W n g e r gv r d. t dl d d kk' dr. Malan sal op.stnan en se dat 1 .1 . e e e 1g m:. n 1 ' a n 1e a m e e . an 1e we op e on er ru mg Burger het dit goedgevind om 
ook 111 d te verlede van die openba re Yerhoog af kwaat be- van kommunisme gcvocg word hy lets in die wet snl invoeg nie te verduidclik hoe dit dan 

t d · kl 1 1 om uitlatinge soos hlerdle te be-:-,kuldigings teen die Russiese konsulaat gcdoen. Die volk wa so amge ver nr ngs sa stry. moontlik is dat daar in die Brit-
wou dus weet waarom die regering, wat bestryding van die tee gaan. se kabinet 'n minister van state-
kommunisme 'n plank in sy verkiesingsprogram gemaak h et, Die vcrldaring van mnr. bondsbetrekkinge sit, wat betas 
nie hierdie voorpos van Josef Stalin verwyder nie. Smith kan hocgcnaamd nic met Die Nuwe Betr(•kkinge- is met die vcrsorging van die 

die kommunisme in verband ge- Storie · h d" t 1 d Nou het dr. Malan die antwoord op hierdie vraag ver- bring word nic en 'n mens kry goele, ver ou mgs usscn an .e 
strek. Hy noem twee redes. Die een is da t Suid-A frika dit die indruk dat mnr. Lawrence Sedert die onsmaaklikc dae van '_1 statebond wa~ glad nlc 

· · " S 'n Br1tse statebond 1s nie. m e l<a~ tloen :"onder ,_raadp legm g m~t a nder t a.tebonds- sommer moedswillig was toe hy van wyle vcldm. Smuts se oor- Dit is gcen geheim dat Die 
Ia nde m e, en die ander IS dat daar rekenmg gehou moet word daarna gewys hct. Blykbaar logsbcwind is mnr. Lawrence Burger maar bitter swaar kry 
met internasionale gevolge wat so 'n stap mag he. het hy 'n lomp poging aangc- die vcrvolgcr en die vyand van om die Afrikaners te laat glo 

wend om die rcgeringsparty In die Ossewabrandwag. Dao.r be- dat die statebond, waarvan dr. 
'n nuwe stryd met die Ossewa- staan hocgenaamd geen ,.be- Malan Suid-Afrika 'n lid wil 
brandwag te wikkel na aanlel- trckkinge" tusscn mnr. Law- hou as hy miskien eendag 'n 
ding van daardie party se po- renee en die 0 B. nic - en rcpubliek word, nic 'n Britsc 
gings om die Vcrcnigdc Party daar het ook nooit in die vcr- Statebond is nle. 

DAN NIE VRY NIE? 

Die eerste deel van die antwoord is baie belangrik. Ons 
moes in die jong~te tyd di.kwels boor wat 'n groot verande
ring die Britse S t atcbon d on dergaan b et, so g root dat daar 
vandag geen bt>perkinge m eer op Suid-Afrika se vryh eid in 
enige opsig Is nie. Nou m oet die volk vem eem da t ons 
regering geen stavpe ter be,·eiligin g va n sy e ie vryh eid kan 
doen sonder , raadpleging" van ander Statebondslande nie. 
Ons wil - of licwer moet - aann eem dat dr. Malan die 
,ander Statcbondslande" reeds geraadpleeg het, want hy 
bet drie jaar gcledc aan die volk belowe om teen die kom
munistiese gevaar op te tree. As hy nog nie hierdie belang
rike stap aangevoor het nie, het hy sy man daat skromelik 
verwaarloos. Ons ncem dus aan dat dergelike , raadpleging" 
r eeds geskied het en dat dit uit geloop b et op 'n klinkklare 
, n ee." Ons hoef ook nie wild te raai oor watter Statebonds
Iand Suid-Afrika van hierdie stap weerhou nie. Ons w eet 
da t Brittanje h om met oord rew c ywer aan die einde van 1919 
geh aas h e t om die kommunistie.,e b ewind van Sjina. te crken 
saam m et sy lndier-,sustcrstatc." A an watter , raadple
g ing" Suid-Afrika in die ty<l van Britse kant onderwortle 
m oc-s gewees het , k a n afgelei w ord van die feit dat ons 
nasiona le en a nti-k om m unisticse regering ' n halfjaar lank 
geworste l h et met die naag of h y S jina se kommuniste moes 
erken of nie. Dit was ecrs ses maande nadat Brittan je sy 
t>rkenning verleen het dat die cerste minister eindelik, n a her
haalde vrae, aangekondig het dat die regering na oorweging 
b<.'sluit het om die Sjincse kommuniste nie te erken nie. Ons 
weet ook dat Brit ta nje op hierdic gevaa rlike tydstip nog 
stcecls by die V.V.O. aand ring nie net op die erkenning van 
R ooi S j ina nie, maar op die uitlewe ring van die nasionale 
S jinese op Formosa aa n die rooi bewind. Dit is dus beelte
m a l te verstaan dat Londen nie sy t oestemming sal verleen 
aan Sold-Afrika om teen Rus la nd se velclkw'artier binne die 
U nle in die k ou e oorlog op te tree nie. H y tree nie eers op 
t een bek ende kommunis te binne sy eie departemente nie, 
soos die oorloping van twee hoe sleu telam ptenare na 1\loskou 
drie wtke gelede ,;r die s oveelste m aal n og w eer bewys. 

E n dit is die geselskap wa arin Suid-Afrika verldes om 
te s it! Dit is die , raa d" wat by aanneem Oll 'n tydstip 
waunet>r S t a lin se vyfdekolonners die een dinamiet skoot na 
die ander in on·s brose bevolkingsk anse laai I 

As hierclle statebondsboei aan Suid-Afrika se r egte rarm 
nie ons voll< sc oc oopmaal< vir die n oodsaaklikhei<l van ons 
republil<einse vr vwor ding nie, dan sal ons sekt>r m aar moet 
wag totda t Josef S ta lin ons kom , beny." 

Die storie wat ons ook nie die Russiese konsulaat kan 
uitsit nie omdat dit dan .,gevaarlike" internasionale gevolge 
kan he, is pure bog. Ons het al tevore in ons blad aangetoon 
dat die diplomatieke etiket en prosedure saam met die jong
ste oorlog verval het. Ons !ewe nie mcer in die ridder
beskawing van die vorige eeu nie. Saam met die oerwoud
praktyk van oorlogsafsluiting soos ons dit in Neur enberg 
sien herrys het, het ook die oerwoud-wet van bekruip en be
spring sy herverskyning gemaak. Oorlogsverklar ings met 
voorafgaande verbrcking van diplomatieke betrekkinge, is 
nog maar net museumstukke van 'n vervloee eeu. Die ,.koue 
oorlog" sal nie warm word net omdat die een of ander land 
Russiese instrumente oor die grense sit nie. A s 'n Berl~·n of 
'n Korea nie die R usse tot oorlog k on bew eeg nie, s al die 
s luiting van 'n k onsulaat in P reto ria dit nog vcel minder 
r egkry. Ruslan<l sa l oorlog maak wanneer dit hom in 
E uropa of A sie pas. uie net om Suid-Afrika. te s traf , ·ir 'n 
,ondiploma tieke" gebaar n ie. So 'n gedagte is n ie n et be
Jaglik nie, dit is dom -verwaancl. 

Maar as logika 'n woord hier ontse word, kan voorbeelde 
darem seker die waarheid van ons stelling bewys. Brazilie 
en Chili h et in Oktober 1917 die Rnssicse diplom atieke v er
t ctnwoordigers die lan d u itgc:-.it. Oorlog b e t nie daarop ge
, ·olg n ie, m aar w ei g rot er r us t>n \'Tede binne hul g rense. Die 

(Vervolg in v9lgende kolom.) 

teen die War Veterans In die lcdc enige .,bctrekkingc" be- En instedc dat die voorsitter 
harnas te jaag. staan nic. Waar dr. Malan van die H.N.P. in Kaapland Die 

Die voor die hand llggcnde en o.an sy .,betrekkinge"-storic kom Burger help in sy opdraandc 
afdoende antwoord aan mnr weet ek nie. En waarom dr. · stryd docn by die teenoorgc
Lawrencc sou gcwee.s het dat Malan nou praat van ,.betrck- stclde. Hy gaan gedoricwaar 
die Osscwabrandwag sc .strcwc kingc" tussen mnr. Lawrence na Aus tralic en vertel daar vir 
so Jynreg in botsing met die en die O.B. gaan my verstand die licwe mense dat dr. Malan 
doelstcllings van die kommunis- te bowc. Miskien wil die ecr- se regcring vasberade is om 
me is dat dit klaarblyklik on- stc minister maar net kwaad- Suid-Afrika uit die BRITSE 
moontlik is om O.B.-Ieiers sc willig wees tcenoor die Ossc- State bond te lei! En toe ont
monde te snoer onder voorwcnd- wabrandwag. !ten hy weer dat hy gese hct 
sci dat daar teen die kommu- Maar ek wil dr. Malan tog dat dr. Malan se rcgcring vas-
nisme opgctrec word. vra om vcrsigtig te wees. Dit berade is om Suid-Afrika uit 

Dr. Malan het egter verkics kan dalk met sy nuwe betrck- die BRITSE Statcbond te lei. 
om liewcr 'n stukkie verdagma- kingc-storie gaan net soos met In Ieder gcval hou hy aan met 
kery teen die O.B. kwyt tc raak. sy ou skakcl-storie. In die praat van die BRITSE State
Hy hct naamlik na mnr. Law- slegtc ou dac, voordat Die bond! As die groen hout nou 
renee .sc sogenaamde .,bctrck- Burger nog verduidclik het so prant watter hoop is daar 
klngc teenoor die O.B." verwy.s. waarom die H.N.P. die stryd dan vir die droi' hout? Hoc 

Vra Verbod op O.B .• 
verl.·larings oor 
R cpubliek 

Ek haal die volgende woorde
wissellnkic oor die saak, wat 
in die volksraad plaasgevind 
hct, uit Die Burger aan: 

Mnr. Lawrence: Die Eerste 
Minister het hom nou die dag 
uitgclaat oor mcnsc wat na ge
weldpleging vcrwys. Sekcre 
vooraanstaandc Nasionalistc het 
in die vcrlcde verwys na. die 
moontlikc gcbruik van geweld 
om 'n rcpubliek tc vcrkry. 

Dr . Malan: Vra wat die party 
gese hct. 

Adv. Lawrence hct gese dat 
onlangs In Die 0 B., orgaan 
van die Osscwabrandwag, 'n ar
t ikel vcrskyn bet onder die op
skrif : ,.Nou tyd vir prakticse 
republikeinsc optredc." Dit is 
geskryf deur die onderleier van 
die O.B., mnr. J. A. Smith. 
Daar staa.n: ,.Het ons dit nic so 
baic in die opcnbaar namcns 
ons beweging gcs~ dat as ons 'n 
republiek langs die wcg van die 
kruisie <stcmbus> kan bercik, 
ons van Kaapstad tot P retoria 
kruisies sou trek, of as dit ge
wcld vcrcl.s, ons daarvoor ook 
geensins sal terugdelns nlc." 

Mnr. N. C. Havenga <Mln'is
ter van F inansics): Wat Is die 
doc! van u argument? 

Dr. Mala n : Moenlc dat ek die 
Rand vertel van u betrekkingc 
tcenoor die O.B. n ic. 

Adv. Lawrence: Ek was dan 
onder die indruk dat ck by die 

(vervolg van vorige kolom) 
volgende jaar in l'lei het Co
lumbia hul voorbeeld gevolg 
en nog het die pilare van die 
we reld - en veral van Colum
bia - stewig bly staan. 

Maar as Suid-Afrika die
selfde sou doen, sal die w er eld 
in vlamme opgaan! 

Die r egering sal aan waar
digheld w en as hy liewer na
laat om hierdie ouwyf-stories 
wat Brittanje hom in die kop 
Jlreut, nie na te praat nie. Se 
cla n m a ar llewer n et eerlik da t 
Brittanje ons belet om t e doen 
wat in ons eie belang is . 

teen die O.B. aangcknoop hct, sal Die Burger dit tog rcgkry 
hct dr. Malan vcrtel dat dr. om gewone nasionali.c;tc te laat 
Van Rcnsburg ,.met Smuts glo dat die ding sc naam net 
skakcl" en hy bet hicrdie soge- .,statcbond'' Is. as nie allecn 
naamde skakeling-met-Smuts bulle gesonde verstand nic, 
voorgchou as regverdiging maar boonop nog die voorsitter 
vir sy party se stryd teen die van hulle party in Kaapland se 
O.B. Dr. Malan bet woordeliks dat die ding sc naam BRITSE 
verklaar dat dr. Van R~nsbur_g Statcbond is? 
met mnr. Havenga en d!C Afr_l- · Dis daarom dat ck so Die 
kan.erparty .skakcl en dat d!C Burger gaan met mnr. Le Roux 
Afr1kancrparty weer met gcnl. 'n appcltjic skil as hy tcrugkom 
Smuts skakcl;. en dat dr. Van - mits hy nie in 'n tweedc ont
Rcnsburg op die wyse met genl. kenning gaan plcit dat by nooit 
Smuts skakcl. die gewraaktc woorde gcbruik 

Toe dit in 1947 en .t948 in die hct nic! 
praktyk bcwys word dnt mnr. 
Havenga en die Afrlkanerparty 
nic met genl. Smuts nic, maar 
met dr. Malan self skakcl, het 
dr. Malan lclik op sy ncus ge
kyk. Sy skakel-stories teen die 
Ossewabrandwag hct soos 'n 
kaartchuis in duic gestort. 

H et dr. Malan dan nog nle 
sy les gelcer nie? Hy dis gc
doriewaar alweer 'n nuwc be
trekkinge-storie op! \ 

Minister Le Roux gllan 
Voor Stok Gehry Word 

Ek voorspel dat mnr. S. P. 
lc Roux, minister van landbou 
en voorsitter van die H.N.P. In 
Kaapland, voor stok gekry gann 
word oor die verklaring wat 
hy in Australie gedoen het -
nietcenstaande die feit dat hy 
die koerantberigte oor sy ver
klaring reeds ontken het nie. 

Ek bedoel glad nie dat die 
cerstc minister hom voor stok 
sal kry nie omdat hy vir die 
AustralWrs gaan wysmaak bet 
dat dr. Malan .. vasberade" is 
om Suid-Afrika uit die Britsc 
statebond te lei, terwyl die 
waarhcid is dat dr. Malan as 
b<'leid nccrgclc het dat Suid
Afrika ,.onder enigc omstandig
hcld" in die Britse statebond wil 
bly. Hy het immcrs reeds ont
kcn dat hy dit gese het. 

Maar ck is oortuig daarvan 
dat Die Burger ongctwyfeld 'n 
appcltjie met mnr. Le Roux 
gaan ski!. En ck wil geredelik 
toegcc dat Die Burger rede het 
om te kin. Mnr. Lc Roux het 
beslis di!! blo.d in die st£>ek ge
laat. 

Sedcrt dr. Malan in 1949 uit 
Londen teruggekeer het, en as 

Republikein~e ldeaal is 
nie J~" erlm:anselbaar ni<• 

Dr. Malan bet die Afrikancr
volk sc republikeinse strcwc, in 
ons vaderla.nd sowcl as in die 
buitcland, 'n ondicns bewys met 
die ongelukkige verklaring wat 
hy onlangs gedocn hct. Hy hct 
naamlik voor die Kaaplandse 
kongres van sY party se jcug
vcrcniging gese dat as Brit
tanje voortgaan om die Unie sc 
blnnelandsc belcid aan te val 
<'n hom van onderdrukking tc 
b<'.skuldig, dan sal dit tc dankc 
wces nan die Britse beleid as 'n 
republic!( in Suid-Afrika gestig 
word. 

Ek .s~ dat dit 'n ongclukkige 
verklaring is want dit skep die 
indruk asof die Afrikanervolk 
sc rcpublikelnse strcwc 'n ne
galicwc en opportunistiese stre
we is wat opvlam en doodgaan 
oorcenkomstig Britse vriende
likheld of onvricndelikheid teen
oor Suld-Afrika. Ek weet nic 
of hlcrdie opvatting ten grond
slag I~ van dr. Malan se bont
spring!!ry oor die republiek nie. 
Dit lyk so. Want toe dr. Ma
lan in Londcn was en die Britse 
koerantc 'n ophcf van hom ge
maak hct en al sy vcrklarings 
gepubliscer het, wou hy Suid
Afrika met aile gewcld in die 
Britsc statebond hou - sclfs as 
hy 'n republick word. Noudat 
die Br1tse koerante nlc sy be
soekende ministers sc verkin
rings publiseer nic en BY rcge
ringsbeleid kritiscer drcig hy 
weer die Britl<' met rcpubllek
wording. 

<Vervolg op bls. 3 kol. 1> 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 20 JUNIE 1951 

l'ARU:F VIR OEKLASSIFISEERDE ADVER'l'£.NSIE8: 

Uulshoudellke Kemllsgewtngs: 
(Vcrlowlog, buwellk, geboorte, stertgeval, lo memoriam, gelukweoslog, 
eos.) ld. per woord; minimum 2/6 per pla!!IDg. Voorultbetaalbaar. VIr 
herballogs 2~ pst. sdslag. 

Bandel.advertenales: 
Eerste plaslog 2d. per woord. Vir herhalings 25 pst. arelag. 

lntekeDl:eld op .,Die O.JJ." (verskyn weekllks): 12/6 per Jaar of 6/3 per 
8 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertcns!egeld, bestel!lngs, en lntekengeld 
Dill VOORSLAG (EDl\18.) BPK ., Posbns 1411, Kaapstad. 

GEBOORTE RADIO 
RETIEF: Ons Johannes en Aletta LOll\" EN LOUW, die Beroemde 

bet op 8 Junlc 'n frlsse en welgeska- R&dlo-!ngenleura, StaRioweg, PAROW, 
pe dogter ryker geword. Dank aan verkoop en berate! R&dlo'• eo Eltl<trteae 
die Here, dokter en suster. Morceaux. lroeatelle. oereglatreerde ltlel<trlaltelt.· 
Ceres. 20/6/ lB aaonemera. l'oon e-suo 

FLUKSE BOER NODIG 
Bewerkte pllUl8, 20 morge onder MEUBELS 

vuste water; koejawel- en prulm· MEUBJ!.:LS.- Bcter meul>ele teen 
boord kom vunjaa'l' In voile drag; bllllker pryae Babuwaent11ee, etoot-
naby lnmaak·fabrlek, dorp en spoor- iearretjlejj, artewlele, Unolewna, tapyte, 
weg, met goeie woonhuis, bled groot ens., ook a ltyd 1n voorraad. Q<len 
moonlllkhede vir lemand wat d!t om Katalogua. Meld waaorln u belao~;atel. 
die helfte wll aanneem en boerdery - VISSER-l\IEUBEU!, Lan&atraat 1111, 
uttbrel. Doen aansock by: ADVER- Kaapatad. 3/ 1.2/11 
TEERDER, Posbus 1411, Kaapstad. 

30/5/Tif 

TE KOOP GEVRA 
Twee swaar trelcperde. Pcrcheron or 

Clydesdale. Skryt aan: Adverteerder, 
Posbus 1411, Kaapstad. 

'n Uitrusting 

Om Mee 

Te Spog 

VAN 

Parow 

GRYSBARE 
GRYSHARE, akllfera, ou voorkoma, 

onoodlg. Oortu!g u ael! deur OR YS
RA ~RWONDEll die joogste kuos· 
matlge wereldwonder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk, skadeloos, 
kleurstotvry, 0/· per bottel, geld met 
bestelllng.-Boereceneeamlddcls , Posbu.a 
{272, Johannesburg. D/l/9/-l9 

AntlcrY• heratel IT)'sha.re en baa.rd 
tot natuurllke k leur. Geen kleurato!. 
Verwyder skll!ers, Iaat hare groel, ens. 
Gewaarborg or geld terug. 5/6 Per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. 
Dle Boerevrou, l'osbu 711119, .Johannelt
burc. EH/6/50 

1\IEDISYNE 
GESONDHEJD Is u regmat!ge er!e· 

ot.s, oortuig u a;elt deur ons behande· 
lings te gcbrulk en u kwaal te ont 
wortel, akryf, lnllgting gratis, Bo~re
~teneesmlddela, Posbus -l272. Johannes· 
burg, B/1/9/-l9 

Dul&l'nde Ia reeds yan hulle kwate 
bevry. Talle vlnd daagltka boo.t. 
Waarom sal u Ianger ly. Skry! dadellk , 
raadpleeg Die 8oerevrou, Bus 7559, 
Johannesburg. (Nr . 3) l /91'9 

0.8.! Teken DIE. • 1n op 
Said-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

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

DIE O.B. 

e Verwerp die P a rtys telsel wat die volk verdeel en ve~: vir die 
Partylose Eenheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordlging deur ba ndlangers van politieke 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordi;-ers 
en desktmdige beroepsver teenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrika.ner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese interrasie 
va n die nie-blanke en veg vir territor iale apartheid. 

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

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

lntekenvorm 
N eem CJ88eblief my naam op CJ8 int ekenaar 

O.B." tot ek u in kennis atel om t oesending t e staaTc. 

Bier by i ngesluit vind u di e bedrag van . .. ... .......... .... . 

... ...... ...... ..... .. . . vir die eerate ...... ...... ........ rnaande. 

NAAM ..... .............................. .... ......... ......... ..... . . 
<Naam en Adres In Blokletters> 

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

H andtekening. 

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

Voec auebltet Kom.mlasle by plattelandse tjek.s. 

PLAASLIKE SELFBESTUUR 
AAN NATURELLE 

Onderstaande uiteensetting van die jongste maatreel van min. Ver· 
woerd in verband m et naturelleheleid-wat groter selfbestuur aan die natu· 
r ellegehiede gee as plaasvervan ging vau die on adviserende naturelleraad 
wat ' n mislukking geblyk het - gee 'n duidelike beeld van wat heoog word. 
Die skrywer van die artikel in Dagh reek is dr. F . J, Language, een van die 
leier s van die S.A. Buro vn · Rassestudie. 

SELFBESTUUR DIE WETSONTWERP op 
Bantoe-owerhede is een van die 
vernaamste maatreels van die 
regering om uitvoering te gee 
aan die grondbeginsels van 
apartheid sover dit selfbestuur 
vir naturelle in hul eie gebiede 
aangaan. 

Die beginsel van die wetge
wing berus op die praktiese 
werklikheid en noodsaaklikhede 
van ontwikkeling. Dit stel tlie 
grondslag daar vir die natuur
like ewolusie van ons naturelle
gemeenskappe en vir die ver
houding tussen hulle en die 
blankes. 

In die plek van hierdic, bloot 
raadgewende, liggaam stel die 
minister nou voor 'n dricvou
digc stelsel van plaaslike self
bestuur. Dit is voorlopig net 
van toepassing op die reserwes 
en die platteland. Vir die ste
delike gebiede stel die minister 
verdere wetgewing aanstaande 
jaar in die vooruitsig. 

naturl.'l steeds baie simpatiek 
gesind, en die sukses van die 
Bunga-stelsel moet waarskyn
lik in 'n groot mate aan hulle 
toegeskryf word. 

D ie vra.ag is egter of die Tran
slcei en ander gebiede n ie reeds 
'n hoer peil van administra tie
we ontwikkeling sou bereik bet 
as bulle bestuur, onder toesig 
van die departement, gebaseer 
was op Bantoe-instellinge nie. 

Die wetgewing wil in die 
eerste instansie die verteen
woordigende naturelleraad af
skaf, en in die plek daarvan 
stcl 'n drieledige stelsel van 
stambestuur deur die naturelle 
self. 

DIE AGTERGROND 

D'e verteenwoordigende natu
relleraad is in die !ewe geroep 
deur die wetgewing van 1936, 
toe naturellekiesers van Kaap
land op 'n afsonderlike rol ge
plaas is en die reg gekry het om 
drie blanke ver teenwoordigers 
in die volksraad en twee in die 
Kaapse provinsiale raad te kies. 
Daarnaas het d ie naturelle van 
die Unie destyds, afgesien daar
van of hulle k icsers is of nie, 
ook die reg gekry om deur mid
del van hul kapteins, plaaslike 
rade, adviserende komitees in 
stedelike gebiede en bestuurs
rade in die naturellegebiede 
vier blanke senators te kies om 
hulle te verteenwoordig. 

Geeneen van hierdie regte 
word aangeraak in minister 
Verwoerd se nuwe wetgewing 
nie - behalwe die V.N.R. wat 
hy voorstel om af te skaf. 

Hierdie Jiggaam het sover be
staan uit 7 amptelike lede, dit 
wil se die sekretaris van natu
rellesalce as voorsitter en die 
6 hoof-naturellekommissarisse 
en verder uit 4 naturellelede 
wat deur die goewerneur-gene
raal benoem en 12 naturellele
de wat deur die naturellebevol
king op 'n groepbasis verkies 
word. 

SELF OPGEHOU 

Die funksie van die raad 
word dcur die wet voorgeskryf 
as uitsluitend adviserend. Hulle 
moet advies gee oor alle wet
gewing en oor finansHile en an
der aangeleenthede wat die be
lange van die naturelle bevel
king raak. 

In 1946 het die naturellelede 
van die raad die destydse rege
ring meegedeel dat hulle gaan 
staak tot tyd en wyl wetgewing 
wat sogenaamd .,teen naturelle 
diskrimineer," herroep word. 

Sedertdien kon hulle nie be
weeg word om weer in funksie 
te tree nie, hoewel lede nog al
tyd hulle toelaes van £10 per 
maand getrek het. 

Dit is dus eintlik 'n liggaam 
wat self opgehou het om te fun
geer, wat die minister nou wil 
afskaf. Tot regverdiging vir 
die stap kan aangevoer word 
dat die raad nie verteenwoord·i
gend is van die naturellebevol
k ing in die eintlike sin nie, en 
bewys gelewer het dat hy nog 
met die Verenigde Party- nog 
met 'n Nasionale Party-regering 
wil saamwerk om die belange 
te dien van diegcne wat hy 
veronderstel is om te verteen
woordig. 

Die drie vorms van bestuur 
sal bestaan uit stam-owerhe
dc, streek-owerhede en ge
bieds-owerhede. 
'n Stam-owerheid sal bestaan 

uit 'n kaptein en raadslede van 
'n stam, en hulle sal met ad
mmistratiewc sowel as regsple
gende magte ten opsigte van 
die stam beldee word. 'n 
Streck-owerheid bestaan uit 'n 
voorsitter en 'n aantal lcde deur 
die naturellc gekies uit die 
kapteins, hoofmanne en raads
lede van twee of meer stam
owcrhede. So 'n streek-ower
heid kry mag om verordeninge 
vir beheer van die streek op tc 
stel, en om belasting ten bedrae 
van hoogstens £1 per manlike 
persoon in die streek op te lEi. 
En 'n gebiedsowerhcid sal be
staan uit 'n voorsitter en gc
kose vertecnwoordigers van twee 
of meer streke wat saam 'n ge
bied sal uitmaak. 

Elke stam, streek en gebied 
kry ingevolge die wetgewing sy 
eie tesourie. Dit staan in die 
cerste instansie onder beheer 
van die minister, maar beheer 
kan oorgemaak word aan die 
betrokke owerheid. 

Die wetsontwerp beoog dus 
Bantoe-administrasie op grand
slag van Weiner eenhed l', begin
nende by d ie stam, na groter 
eenhede, en die omlerliggende 
beginsel is om cl'e naturellebe
volking geleentbeid te gee vir 
selfbcstuur op grondslag van 
bulle o2ie instellings, tradisie en 
gebruike. 

NUW E BEGINSEL 

In hierdie opsig verskil die 
beoogde stelsel heeltemal van 
die wat in die !ewe geroep is 
deur die Glen Grey-wet van 
1894 en die Naturellesake-wet 
van 1920. Die Bunga-stelsel 
het in die loop van 55 jaar ont
wikkel tot 'n bevredigende 
vorm van plaaslikc selfbestuur, 
maar dit was nog altyd onder
hewig aan regstreekse Ieiding 
van blanke kommissarisse. 

Hierdie amptenare was d ie 

VERl\IY SWAKH EDE 

Die ervaring elders in Afrika 
het gelee~ dat ontwikkeling van 
die tradisionele bestuursvorme 
van die Bantoe sonder toesig 
van die blanke dikwels traag 
was en in gevalle selfs tot kor
rupsie gelei het. Dit wil my 
voorkom asof minister Verwoerd 
sc skema deeglik rekening hou 
met sowel die lecmtes van die 
Transkei se stelsel as die van 
indirekte bestuur soos dit in die 
Britse kolonies in Afrika toe
gepas word. 

As hierdie stelsel van Ban
toe-owerhede nou gepaar gaan 
word met voortdurende opleiding 
van stamhoofde en raadsman
ne in die beginsels van verant
woordelike bestuur, en mits die 
stelsel goed aangevoor en aan
vanlclik goed beheer word, 
moet dit myns insiens slaag. 

VOLGENDE STAP 

Die volgende stap sal moet 
wees iets soortgelyks vir die 
stedelilce gebiede. Die advise
rende naturelle-komitees wat in 
1923 vir elke stedelike naturelle
dorp of lokasie ingevoer is, fun
geer nie bevredigend nie. In 
die eerste instansie is hierdie 
komitees nie verteenwoordigend 
genoeg nie. In die tweede plek 
besit hulle geen administratiewe 
funks:e hoegenaamd nie, en dit 
laat hulle dikwels gefrustreerd 
voel. 

Die stedclike gebiede sal eg
ter 'n heel spesiale probleem 
oplewer omdat die inwoners 
meestal nie homogeen is soos op 
die platteland nie, en omdat dit 
nodig sal wees om die stelsel 
in die stede enigsins te koor· 
d ineer en te Jaat aanpas by die 
van die rlj!serwes. Dit is waar
skynlilc cmrede van die spesiale 
::;tudie en ondersoek wat dit ver
eis, dat die minister hierdie ge
deelte uitgestel het vir aan
staande jaar. 

RUSSE. BESKIK OOR AL 
DIE. GEHE.IME 

Hardnekkige bedrywighede van Sowjet-spioene het 
Amerilca van feitlik a l sy geheime formuliere beroof, verklaar 
die tydskrif ,Look." Die teoretiese grondslag van die water
stofbom, die grondslag en planne van die atoombom, beson· 
derhede van die verdedigingsmaatreels van die Panama
kanaal en geheime rig·instrumente vir projektiele, is maar 
enkele van die geheime wat die Russe deur sy spioene uitge· 
vind bet, na <lie bla d beweer. 

Die Russe wcet wie Amerika 
se atoom-wetenskaplikes is en 
die wiskunde van atoomvlieg
tuie is reeds aan hulle bekend. 

En om die kroon te span, ver
lclaar die tydskrif dat slegs 'n 
klein getal Russe nodig was om 
Amerikaanse burgers te oorreed 
om die nodige inligting aan hul
le te verskaf. 
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Hansard :I Saar-Geskil Kan 
Vaaljapie Europese Eenheid 

Verongeluk ' n Groot dcd van dit~ tyd - wua rsk ynlik die oor~rote ded van die tyd 
in die J>arlement wor d nit! ' 'ir die hm·ordering ,·an landl'!hclan~e: gt•h r uik n ie, 
maar deur ,Sy Mujestcit se OJ>po!c>ibic,' en ,Sy Majcl'it t'it se Ht•gering" vt·r· 
knaag in hul ,spd" te<>n nu~kaar om hesit van die n•gcr·ingskusl'ling!'-. llit~r
onde r volg n og 'n voorhedd nit Htm !'!urd n m die p artyge!'ka rrd - ict~ wnt 
nooit in d it: ou Boererep uhli<>ke , ·oorgekom b et nie omdat dua1· gt•<>u Brit~Se 
partysh•lscl in .swung was nie : 

SIR DE VILLIERS ORAAFF: 
1\lnr. die Voorsittcr ..• 

AGB. LEDF.:: Vaal Jnpic, 
Vaal Japie, Vaal Jnple. 

SIR DE VILLIERS GllAAFF: 
Daar is klaarlllykllk ' n alkoho
llcse atmos!cer In 'n sel<ere dec! 
van die Raad. 

DIE :MINISTER VAN VER
VOER: Ek mank bcswaar dnnr
tcen. 

MNR. LA WRE~CE: Teen 
wat? 

DIE MINISTER VAN VER
VOER: Die agb. lid hct gcst\ dnt 
daar 'n alkohollese atmosfeer 
in 'n sckere dccl van die Raad 
is. Ek maak ten sterkstc daar· 
teen bcswaar. Dit Is 'n rcflck· 
sie op lcde van hlcrdic Huls. 

MNR. LA WRE:-.JCE: Voordat 
u u reeling gee, menccr, mag 
ek toegclaat word om u ann 
te spreck oor dlo punt van orde 
wat dC'ur die ngb. Minister van 
Vcrvocr en oiinskynllk die Ad· 
junk-Voorsittcr gcopper is. Die 
agb. Minister ncem ckscpslc 
teen die felt dnt. die agb. lid 
vir Hottcntol'!·Hollnnd <sir De 
Villicrs Oraaffl ocnskynlik gesO 
bet dat dnar 'n nlkohollcse at· 
mosfcer in 'n sekcre decl van 
die Rand skyn tc wccs. Hy hct 
dit in 'n aantal opmerklngs 
wat van dnardle hock at ge
kom het, gc.s6. Toe hy in b ier· 
d!e Raad opgcstaan bet, is by 
begroct met die onwelvocgllkc 
opmerking .. Vaaljaplc.' ' Ek het 
aan die Voorsittcr van die Ge· 
kose Komltee op die Drank
wetsontwerp gevra of vaaljnple 
' n alkohollese drank Is, en dit 
is die aantyglng wat van die 
anderkant kom. My agb. vricnd, 
die Minister van Vcrvocr, moct 
Hewer nle hlerdie dingc oppcr 
nie. 

DIE MINISTER VAN VER· 
VOER: Ek 81\1 die .snnl< oppcr; 
u moct gaan sit. 

MNR. RUSSELL: Op 'n punt 
van orde ..• 

DIE MINISTER VAN VER
VOER: Mag ck se dat wanr die 
woord ,.vaaljnpie" ann hlerdic 
kant van die Raad gebrulk was, 
dlt vcrwys hct na leta wat die 

J
-,Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 

Oudstryder Se 
Oproep 

1\lnr. Jurgen !-1 Schoeman, Ohrig· 
~tad, ~kryf : 
As 715-jarige oud·&trydcr wat 

tot aan die bittcre t'lndc van 31 
Mel 1902 gevcg hcl vir 'n rcpu· 
blick In die g£>es van 'n Pnul 
Kruger, pres. Stcyn en gcnl. 
Hertzog, wil ek u hind Gods ryk· 
ste sclln tocwcns. Die Afrikaner
volk \'ra vandag net 'n kans en 
hy sal wys dat hy knn antwoord 
op die roepstem. Ek doen 'n bc
roep op die Brandwngte: staan 
trou op u pos! 

Kyk hocvccl blocd hct alrecds 
weer in Korea gcloop, ook van 
ons elc Suld-Afrlknansc seuns, 
en bocveel miljoenc pondc kos 
dit nic ons land nlc. 

Laat ons lclcrs en ons volk 
maar Oc:-ncsis 14 en 111 Ices en 
die voorbccld van die ou vader 
Abraham vols. Ook vir ons \'oil; 
het die Here tot hlcrtoe gehclp. 
Laat ons weer vir Horn 'n nltaar 
bou, wanrop ons jongcllngc en 
jonge dogtcrs kan voortbou. 

agb. lid in 'n vroccre tocsprnnk •ywer vir die goclc gcdrag van 
gc.sCl het toe hy vcrwys hcl na hlcrdlc Rand te oortrc!. Ek 
alkoholisme . . • vra u om vcr.slwnlng as <'k aan 

MNR. LAWRE~CE: Volgens u icts g<!SO hct wat ck nlc mocs 
bcwering gcse hct. gesc hct nlc. l':k vra u om 

DIE MINISTER VA...~ VER- \wskonlng ns ck In die opwin· 
VOER: Gocd, dlt word bcweer ding van die oombllk lets gesc 
dat hy dlt gcs~ bet. Dit is gcen hct wnt 'n reflek.slc op u Ls. 
re!l<'ksle op sy pcrsoon nie, :Maar nou dat ck u om versko
manr wnar by sc dat daar 'n ning gcvra het, wil ek u vra 
nllcohollesc atmosfccr in 'n sc- om my toe tc !nat om my reg 
kcrc dec! van die Raad is • • • tc bcoe.fen om te stann en 'n 

MNR. LAWRE~CE: Wei, punt van ordc aan u te stcl In 
daar mag wces. verband met wnt met die agb. ltd 

DIE ML,ISTER VA..' VER· vir Hott<'ntots-Holland gcbcur 
VOI<~R : . • . I.s dit 'n onwel- hct. 
vocglikc rcflckslc op sekerc Die VOORSITTER: Orde! Elt 
!cdc van hierdie Raad . . . hct alrccds my rcl!llng oor daar· 

'N AGB. LID: Hy kon tog die punt g<'gcc. Die ngb. lid 
net namens sy de kant van het sekerc woordc gl'bruik wat 
die Road praat. hy nie g<'rcgtlg wns om te gc-

DIE MINISTER VAN VER- bruik nlc. F::k hct hom gcvra 
VOER ... en ck dring daarop tlm danrdlc woordc terug te 
ann dnt die agb. lid gevra moct trek en hy hct huilc tentggc· 
word om dit tcrug tc trek . . . trek, en hy :mo<'t nou die Komi-

MNR. LAWRENCE: Daarop- tee to£>sprt'<'k oor dlt• artikcl 
op aandring? \Vic is u om daar- onder bespr<'king. 
op ann te dring? MNR. r.A WRENCE: Mnr. die 

MNR. RUSSELL: Mag ek die Voorsltter, mas ck dlt vra .• • 
Rnad op dicsclfde punt van orde AOB. LED.E: Oaan sit! 
toesprcek. Mag ek vra of dit MNR. I,AWRENCF::: Ek is 
bultc orde sal w~s om te se tocgelaat om dit nan die voor
dat die huidigc Regcring mags· sitter tc stel. U knn my bulte 
dronk Is? ordc re{'l, mcnecr, as u dink ck 

DIE MINISTER VA:-; LAN· is bu\te orde. Ek bet \'crsU\Sn 
DE: Wat 'n grap! dat die agb. lid sekerc tu.s.scn-

DIE VOORSITTER: Ordc! wcrpsels wat gcmaak was be
Ek wil daarop wys dat !cdc handel, hy het die opmcrklngs 
hecltemal tc gcneig Is om enigc wat by gcmnak het onvoorwaar
ldlkc tussenwerpscl te maak dclik tcruggctrek. Nou wll by 
terwyl ande r lcdc praat en dat sckcrc tusscnwcrpsel.s bchan
hullc dnardeur andcr lcde uit- del • . . 
lok om tcentussenwcrpscls tc DIE VOORSITTER: Ordc! 
maak. \Vut die woordc van die Die punt in vcrband met tussen
agb. lid wat nou die Raad toe- wcrpscls was dcur my gl.'Opper 
sprcck, betrcf, moct ck hom en nle deur die agb. lid nle. 
vrn om daardlc woordc tcrug te Die opmcrkings wnt hy gcmaak 
trek, want hullr is nic Parle- hct. was tl.'ruggctrck <'n ck wll 
m£>nler nic niks v!'rdcr danrvnn boor nic. 

SIR DE VII..I..IERS GRAAFF: M:-.JR. LA WRrCNCE: Ek hct 
Mnr. die Voorsittcr, ck buig 
onder u rcding. 

AGB. LEDE: Trek terug. 
DIE VOORSITTER: Ordc, 

hct die ngb. lid daardic woorde 
tcruggetrck? 

SIR DE VILLIERS GRAAFF: 
Ek trek terug. Ek wil tog by
\'Ocg dnt dnar wei tussenwcrp
sels \'anaand aan die anderkant 
gemank is wat miskien bulle 
oorsprong hct in 'n 'lo'crslag In 
'n sckcrc . kocrnnt wat net so 
onjul.s Is . .• 

DIE VOORSITTER: Orde! 
Die agb. lid moct oor die klou· 
.'!Ule pranL 

MNU. LAWRENCE: Xee, nee. 
DIE VOORSITTER: Ordc! 

Dnnrdle uitdrukking hod nl~ 
uitgel~ tc word nic, dit is reeds 
tcruggctr£>k. Die ngb. lid moct 
nou oor die klousule praat. 

1\INR. LAWRENCE: Op 'n 
punt van orde . • . 

DIE VOORSITTER: Ordc! 
Ek so die agb. lid moet hom 
bepnnl by die klousule. 

MNR. I.AWRENCE: Ek staan 
op om 'n punt van orde aan u 
te :;tel. 

DIE VOORSITTER. Ordc. 
Sit. 

MNR. T,AWREXCE: Ek gaan 
nlc op daardie manicr deur u 
bcvccl word nlc, mc.nccr. Ek 
Ls nlc bcrcld om dit van u tc 
vcrdra nlc. 

DIE \'OORSIITER: Orde. 
DIE MINISTER VA~ VER

VOER: Dlt Is 'n refleksic op 
die Sloe!. 
M~R. LA WRE~CE: Ek staan 

op op 'n punt van orde. 
DIE VOORSITTER: Ordc. 

Die agb. lid moct gaan sit 

MNR. LAWRENCE : Ek sal 
cllt terugtrclt . Ek is jammer as 
ck my bcZ~orgdheid oor wat ge
bcur bet tocgelaat bet om my 

die punt van <nc tusscnwcrpscl 
gcoppcr 

DIF.: VOORSJTTER: Ordc, 
ordc! Die ngh. lid kan voort
gaan. 

MXR. RUSSEI.L: Die Swepc 
sil nou nan die Voorsittcr wat 
om tc docn. 

SIR DE VILLIERS GRAAFF: 
Ek wl! graag van u wect mnr. 
die Voorsltter, of ck toegclaat 
sal word om 'n ()Crsoonlikc ver
duidellklng te mnak met be· 
trekking tot sckcre tusscnwcrp· 
!!cis wat r;cmaak Is deur agb. 
!cdc ann die oorkanL 

DIE VOOR.'5ITTER: Ordc! 
Die agb. lid kan dlt docn mlt.s 
die toepnslik is op hlerdic on· 
dcrwcrp wnt ons hesprcek. 

SIR OJ<: VILLU;RS GRAAFF: 
Oil Is vir my uitcrs mocllik 
aangcslcn die tusscnwerpscls 
niks met hlerdlc on!terwerp te 
docn gchad het nic. 

DIE VOORSITTF.:R: Dan 
moct dic agb. lid tcrugkom tot 
klousulc 2 van die wctsontwerp. 

SIR DF:: VILLI ERS ORAAFF: 
Dit is vir my 'n g!'no£>o om die 
agb. 1\.ilnlsh•r van Blnnclandsc 
Snl<c van nand gcluk tc W<'nll md 
die ultstckendc ultecnsettlng 
gnn sy tocspraak, waarvoor 
ons danlt verskuldig Is nan die 
agb. lid vir Kuruman <mnr. 
Olivier) . Die agb. Minister sc 
toespraak was ongctY . .'yfcld nlc 
ecn van die bcstc wat hy in 
hlcrdle Rand gclcwer bet nic. 
Hy sal my ver.skoon as oud
kollega as ck die stout hand
skocnc anntrek en 'n blctjlc be
swaar mank teen die Afrikaans 
wat by gebrulk beL El< ver
wng nle van my agb. cn oucr 
hroer nan die .Dalic dttt hy 
woorde .soos ,.konfllk," .,!rus
lrl.'er" en 11C'kslrcmc" sal ge-

(vcrvolg In volgcnde kolom) 

Die jongste gebeure in die Saa rgebicd - <lie geweld· 
maatreets deur die Hoffmann-regering teen pro-Duitse bewe
gings en 'n brief van die J?ranse minister van buit~landse 
sake, Schuman, nan die mlnisterpresident lloffmann en dle 
verbod op die Demokraticse Party met die , ·oon vcndsel dat 
dit in , ·erband staan met die neo-fas<'lstiese Reichsparty, 
dreig om die beweging na 'n w rcnigde l~uropa, waarvan die 
Schuman-plan die eerste stall io;, In die wiele te r y, berig ons 
Duitse korrespondent. Die bogenocmde gebeurtcni.,,e bet 
die indruk by die Duit~e \ Olk geskep dat die F ranse regering 
die anti-Dnitse propaganda en onderdrukklngsmaatreels in 
die Saargebied ondersteun of ten minste rrg\·erdig. 

In 'n bcspreking van die 
vraagstuk deur die Bonn-parlc
menl hct die Wes-Duitse kansc
ller, dr. Adcnauer, vcrklaar dat 
op die Moskou-konf£>rcnsic van 
1947 gccn ooreenkoms bercik 
kon word bctreffendc die Franse 
cis om inlywing van die Saar· 
gebied nic. Daar is wei besluit 
dnt die Saar moet aansluit by die 
I•'rans tol- en valuta-gcblcd, wat 
gccnsins betcken dat dit ook po-

( vervolg van vorige kolom) 

bru1k wann£>cr hy Afriltanns 
prnnt nie. 

'N AGB. LID: Word jy nou 
ondcrwyscr? 

SIR DE VILLIERS GRAAFF: 
Die agb. lid van Kuruman . . . 

DIE MINISTER VA.~ VER
VOER: .,Vir" Kuruman! 

SIR DE VILLIERS ORAAFF: 
:Ole agb. lid vir Kuruman het 
d!c agb. Minister se tocsprank 
vcrduidclik maar toe hy .klaar 
Is was daar g~n twyfel wat 
die Rand betrcf nie, dnl die 
ngb. Minister van mcning was 
dat as enige vcrtcenwoordlgcr 
van klcurlingklcscrs op cen of 
andcr manier hom gedra wnt 
dcur die agb. Minister afgckcur 
word, dan sal hy moet trap 

MNR. OLIVIER: Dit is 'n pop 
wat jy op.sit. 

'N AOB. LID: Dit is wat hy 
gcsc hct. 

SIR DE VILLU}RS GRAAFI<': 
Ek wil graag bale billik wcc3 
tecnoor die agb. lid vir Kuru
man. As hy cnigc persoonlikc 
vcrduidcliking wil maak, sal ek 
saan sit sodat hy dit kan maak. 

M:NR. OLIVIER: Ek nccm 
hierdlc gclcentheid te baat om
dat ck nlc gese hct wat die 
agb. lid vir Hottentots-Hoiland 
nan my tocdig nlc. 

sm DE VILLIERS ORAAFF: 
Die agb. lid volgens die notulc 
wat ck bier ncergeskryf het • . 

DIE MI~ISTER VAN VER· 
VOER: Dlt is nic notule daar· 
die nic: dit is aantc.kcnings. 

SIR DF.: VILLIERS GRAAFF: 
Ek sal die agb. Minister van 
Vervoer ook rcghelp In sy Afri
kaans n.s d lt nodig is. 

DIE MINISTER VAN VER
VOER: Maar ck spog nie daar
mcc nie. 

SIR DE VILLIERS GRAAFF: 
Die agb. lid vir Kuruman het 
gcsc ... 

MNR. LAWRENCE: Die Mi
nister van Vcrvoer is dronk 
van sy cie spraaksaamhcld. 

llllcke afskeldlng van Duitsland 
bctekcn nlc. Die Gcnllleerdes 
hct die Bonn·regering vcrsckcr 
dat die lot van die Saar aileen 
dcur 'n vn.>desvcrdrag bcslis kan 
word. Ook die Fran.se regcring 
hct in brlcfwlsscling te kenne 
gegee dat hy sy Idee van annck
snsle soos In 1918 en 19111 laat 
vanr het. Nlctt.'mln skyn dlt op 
die oomblik or die Fransc die 
oplossing slen In die daar<~tcl

ling van 'n van Duitsland afge
skcldc sowcrclnc Saar-slant, 'n 
tW!'!'dC L ux£>mburg. Jllf'rdie 
sk r pping , ·un dwf'rrstnt~ bot!> 
mrt dif' idruul vun 'n ve rt•n igde 
Europa, en elkf' poging om die 
Snllrlond a!l ' n ltcwcnde &lnat by 
te b r ing in tllo S£>humun·J)lan, 
snl n1•t tlie ht•le plan luut mi.,luk. 
Frnnlcryk hct ckonomlesc belang 
in die Saar·geblcd, maar Dults
lnnd het ckonomlcse sowel as 
naslonale belang daarby. Die 
brief van die Franse minister 
Schuman ann Hoffmann, w'Qar
deur hy hom vcrc£>nsel'l-ig hct 
met die beskuldlglng dnt die Dc
mokrntlcse Party nnzistics is, en 
die ckonomieso al\nsluiting van 
die Saar by Frankryk bcdrclg, Is 
dour Adennuer bctreur. Solank 
die status van die Saar nle dcur 
'n vcrdcsverdrag gcrecl word 
nic, bly die Sanr-lnwoners Duil· 
~e stnntsburgers. Waar Duits
land nog die idcanl van 'n ver· 
cnlgdc Europa nastrcwc, hoop 
hy dat dlescltdc bl.'grip en ecr· 
biediglng van die ell!c van dll.' 
tyd In l'arys gcvlnd snl word. 

!o!IOOS RUSLA~I> 

\'a n oppo<,i,iekant hrt dr. Ca r 
lo Schmid beklemtoon d at ell<e 
Ntnp d f'ttr l~rankryk om 'n vol
!longc f elt t en op,.igte van die 
nanhf'~ing , ·a n die S aa r t e be· 
werk, tt'llig, ' n r ejt\·erdiging &a1 
wee<, \'an d i«- Itussie!!·l•ool!.e a n
nt'k sa<;ia , ·u n d ie oo .. telike ge
biede van Duitsla nd,' Hy hct 
vern"YS na die Saar-konvcnsie 
wnarvolgcns Frankryk 'n onbe
hccrbnre reg tot uitbuitlng van 
dit' Saar·myne vir vyftlg jaar 
vcrkry en wnar die bnnke en 
vcrsckcrings In Fransc hande 
gestel is sodat die spaargcld van 
die Saarlanclcrs tot die Fransc 
knpitaal gcvoeg word. 

Daar Is nanduldings. ook uit 
bostaandc tocsprnke, dat die 
tccnstanders van die Schuman
plan verstcrk Is dcur die jongste 
gcbcurtcnlss!l In die Sanr-gcbled 
en bulle mag ns gevolg hlervnn 
'n g!'vanrllkc woordjic ltaam
praat wannccr die bekrartlging 
van die plan bchand£>1 word in 
die Bonn-parlcmcnt. 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 20 JUNIE 1951 
--------------------------------------------

OSSE.WABRANDWAG IS Britse 
NOU VRYGE.SPRE.E.K Bepaal 

Sentiment 
Ons Beleid 

,Uit ' n baie onverwagte oord is die Ossewabrandwag in die jongste tye 
vrygespreek van al die beskuldigings wat jarelank deur mede-Afrikaners 
teen hom geslinger was. Toe die Ieier van die Hereuigde Nasionale Party in 
1941 sy herugte ultimatums aan die O.B. gerig bet, bet die voormanne 
van daardie party die toenmalige lede van die O.B. aangehits om uit die he· 
weging te hedank en hom te heveg op groud van sekere stories wat wyd en 
syd versprei is. Ek herinner aan die sknkel-met-Smuts-storie, die pensioetl· 
storie, die rampokker-storie, die vreemde-idcologie-storie en die diktatuur·t~to
rie. Non het Die Burger, na aanleiding van sy aanhitsing van die V ercui~de 
Party om met die , War Veterans' te bakle i, op onregstreekse wysc- erken dut 
al hierdie stories sommer bogpraatjies was en dat die H.N.P. destyds die 
stryd teen die O.B. aangeknoop het om heeltemal under redes," bet mm·. 
W. R. Laubscher, voorligtingsoffisier van die O.B. eergisteraand op Bell
ville gese. 

Die vernaamste rede waarom 
die H.N.P. destyds pogings aan
gewend het om die O.B. dood 
te baklel was omdat die poli
tic! nle die bcstaan van 'n an
der organlsasie, naas die poli
tickc party, wou duld nie. Ver
naamlik nic as daardie ander 
organisasic sy fenominale groei 
tc danke het aan die volk se 
frustrasie met .,die poiltieke 
party en sy politic! se rekord 
van mislukkings nie." 

Maar dit is juis vanwee die 
polltleke party se rekord van 
mlslukkings dat die stigting 
van die ander organisasie -
in die Afrikanervolk se geval 
die Ossewabrandwag - nodig 
gcword het en waarom die poli
tic! ook nooit die O.B. sal dood
kry nie. Want die volk het 
behoefte aan 'n daad-orgnnlsa
sie wat !deale wil verwesenlik 
Hy strum lankal s inies teenoor 
politieke partye omdnt hull!' 
reeds telkemale sy idenle ver
kwansel bet vir part;)·gewin. 

!l.'lJWE LIG 

,.Ek is oortuig daarvan dnt 
Die Burger se u'iteensetting van 
die redes waarom 'n politieke 
party nie die bestaan van 'n 
nie-politieke aksie-beweging 
naas hom mag duld nle, vir tulle 
Afrikaners nuwe 1~ gewerp hel 
op die broederstryd wat die 
H.N.P. vir jnre al teen die O.B. 
voer. En ek wil vanaand nan 
daardie Aft4.kaners se dnt die 
tyd ongetwyfeld aangcbrcek bel 
om hul standpunt teenoor die 
o.n. in heroorweglng te neem. 

,.In hlcrdlc verband wil ek 
boonop die aandag bepaal by 
'n diens wat die O.B. bcsig is 
om aan die Afrikanervolk te !e
wer - 'n diens waarvoor hy on
getwyfeld die dank van die hele 
volk verdlen," hct spr. gese. 

In die dae toe die huidigc re
geringsparty nog die opposisie
party was, het die voormanne 
van die party, buite die parle
mcnt aowel as In die parlement, 
onomwondc verklaar dat hul be
leid is om Suid-Afrika om te 
skcp In 'n rcpubliek, want die 

Getroudes Leef 
Langer 

Die huwelik het 'n Ianger 
lewc tot gevolg, blykens sta
tlstlek wat in Londen gepubli
seer is. Die sterftesyfer van 
vrygeselle en oujongnooicns is 
vecl hoer as die van getroudes. 

In die jaar 1946-47, die jong
ste beskikbare syfers, was die 
sterftesyfer van vrygesclle tus
sen 45 en 49 jaar ongeveer tag
tig persent hoer as die van gc
troude mans in dicselfde ouder
domsgroep, naamlik 11.9 per 
duiscnd in vergelyking met 6.4 
per duisend. 

Die sterftesyfer van oujong
nooiens is bale hoer as die van 
getroude vroue tussen 20 en 45 
jaar. In die groep 30 tot 34 jaa.r 
Is die vcrskil 66 perscnt en in 
die groepe 25 tot 29 en 3t5 tot 
39 jaar ruim 47 persent hoer. 

Vee! minder getroude vroue 
sterf deesdae in die kraambed. 

belangc van die Afrikanervolk as 'n eerste stap in hul konsti
eis dat die Britse konneksie ge- l tusionele opmars na lidmaat
knip moet word. Ek glo dat skap van die Britse Statcbond 
geen nnsionali!!. in dnardie dae 
sou geglo het dat ns sy party 
eendng rum bewind kom by 'n 
beleid sal nt'<>rle (en <lit nO'gal 
•n Londen) dat Suid-Afrika 
,,onder enige omstandigheid" in 
die Brit<oe Statebond moet bly 
nie maar altyd die Britse kon
neksie moet behou nie. En ek 
\.s daarvan oortuig dat as 
· emand v66r die verkiesing 'n 
,Engelsc" republiek of 'n re
publick binnekant die Britse 
Statebond gaan bepleit, dan sou 
iaardlc naslonalis baie kwaad 
geword het en heftig ontken 
het dat sy partyleiers ooit 
.,volksvcrraaiers" sal word. 

PLEITBESORGER 

En tog is dit waar dat die 
:;rootste nasionale party in ons 
land vnndng die vernaam'lte 
pleitbesorger is van Iidmaat
·kap van die Britse Statebond 
en van behoud van die Britse 
konneksie. 

Sy M:ajesteit se opposisic van 
welecr het so Jojaal geword sc
lert nasionaliste hom bevordcr 
net tot Sy Majesteit se Suid
Mrikaanse regering dat minis
ter S. P. le Roux hom gehaas 
!1et om die wanindruk te ver
wyder wat 'n onjuiste berig ge-
9kep het as sou hy in Australlil 
1crklaar het dat die regcring 

- 'n swart suster-konlnkryk in 
wording. 

BRITSE FEDEUASIE 

En nou is daar weer die plnn 
om Suld- en Noord-Rhodcsle en 
Niassaland In 'n Britsc fcdcra
sie om tc skcp, wuarvau Brit
tanje die klcurbelehl sal be
paul - 'n sogenaumde vcrligte 
kleurbeleid wat ns die uanklaer 
sal moet dien vun Sold-Afrika 
se apartheid~obeleid. 

Nou vra spr.: wat help dit 
om Engel!>C "-temme vir apart
heid te wen us die republikein
se vr;)·heidsidenal as prys da.ar
voor n•rruil word vir lojale lid
mnatskap ann die Britse State
bond wat die gevnarlikste teen
stander vun Suid-Afrika se 
tiJlllrtheidsbeleid is? 

Ons moet versigtig wees. An
ders sit ons nnderhand s.onder 
die republiek en sonder apart
hilleL Die rcgcring het reeds 
lY aparthcidsbeleid afgewater, 
deur algchele apartheid te vcr
wcrp, sodat 'n beleid van cko
nomicse integrasie toegepas kan 
word. Dit is die dun end van 
die wig. Ekonomicse integra
sic is die voorloper van politickc 
en maatskaplike integrasic. 

GAA.'-" SAAM 

vasberade is om S.A. ult die Die Britse konnek'>ie en 
Britse Statebond te lei en om apartheid gaan nie s.aam n if'. 
'n heeltemal onafhanklikc re- Die republiek en apartheid gaan 
;mbliek te stig. saam. 

Daar is net ecn rcdc waar- Dit is daarom dat die O.B. 
:>m hicrdie proses van versap- voortdurcnd pleit vir die rcpu
;>ing by die rcgcringspartye aan bliek. 
jie gang is. Hulle probcer En dit is ironies dat dit weer 
gngelse stcmme vang met hul die else van die partypolltiek is 
<Ieurbeleid: daarom gooi hulle wat krag verlcen het aan die 
:101 eertydse rcpublikeinsc be- O.B. se republikeinse propagan
:eid oorboord. En die woord om da. Die regeringspnrty durf nle 
~e swyg oor die rcpublikeinse swyg oor die republiel' ns die 
deaal van die Afrikanervolk O.B. voordurend daarvoor plcit 

het uitgegaan van die hoogste nie. ·want dan loop die party 
uinge van die party juls omdat gevaar om republikclnsc stem
·epublikeinse propaganda die me te vcrloor. En dit mag nie 
uitwcrking hct om die gunstige gebeur nic. Daarom was die 
gevolge van die party sc kleur- eerste minister vcrplig om on
propaganda onder Engelssprc- langs weer oor die republiek te 
kendcs tc belemmer. praat - en hy hct sy woorde 

OEVARE 

Die O.B. Is bitter ~erontwaar
Jig dat die Afrikanervolk se 
rcpublikeinsc idcaal misbruik 
word vir doclcindes van party
politiekc uitoorlecry. 

Daar is crnstige gevare bier
aan verbondc. 

In SA. sowel as in die buite
land word die verhewendheid 
van die rcpublikeinse idcaal 
dcur sodanigc optrede geslcend. 

Spr. wil ernstig waarsku dnt 
die Br'itse kleurpolitiek, wat ge
vut\rliJ[ naby aan 'n gelykstel
lingsbeleid kom, die grootste be
tlreiging In Af1·ika. is vir dit> 
verwesenliking van die Afrika
ner se tradis'ionele kleuropvnt
tings. 

Brittanjc kleef nog steeds vas 
aan die sogenaamde Britsc pro
tcktorate in Suid-Afrika - ncs 
asof die naturelle .,protect" of 
bcskerm moet word teen die 
Afrikaner se kleurbeleid. 

Aan die Weskus het Brittanjc 
die naturelle selfregcring gt>gee 

oulik gckics. Hy hct nic gcse 
dat sy regcrlng 'n republick in 
Suid-Afrika gaan uitrocp nie. 
Inteendccl. Hy het die Engelse 
in Engcland verwyt dat hulle op 
'n manier optrec wat rcpublika
nisme in S.A. bevorder; Nou 
kan die Engelse in Suid-Afrika 
tog nie vir hom kwnad wees nie 
en sy Afrikanervolgelinge kan 
se dat die eer.te minister tog 
nog republikeins is want by bet 
weer •n keer die woord republi t>k 
in sy mond geneem. 

DIENS BEWYS 

Hoewcl die eerste minister se 
vcrklarlng nic heeltemal bevre
dlgend is nie, is dit tog 'n oor
winnlng dat hy oor die republick 
mocs praat nadat die partykou
kus swygsaamheid aanbeveel 
het. Die O.B. is dankbanr tlat 
by <lllllrin geslaag bet om die 
koukus-dissipline van buite at 
te breek waardeur hy ook 'n 
dlens nan die republikeine In 
die party bewys bet. Hierdie 

<Vcrvolg in volg. kolom> 

(Vervolg van bls. 1 Ito!. 15) 

regerlng is nie. Hy bet gese I En verder: ,Op een punt voel 
dnt dnar ge~n verandering van ons nou eens e n staan ons by
belt'id ten opsigte van die re- mekuar en dit is dat ons graag 
publlek plaasgevind bet nie en I by die statebond onder enige 
dnt sy stnndpunt bekend is. om'ltnndighede wil bly," 

STAXDPUNT GROOT VERSKIL 

Sy bckcndc standpunt oor die 
republiek het dr. Malan in 'n 
bclangrike toespraak in die 
volksraad uiteengesit. Ten op
sigte van die verbrcking van 
die Britse konneksie, hct hy 
gese: 

,.Daar is sommige wat rcpubli
lceine is, daar is sommige andcr 
wat in die behoud van die bande 
van die kroon glo, maar ek hct 
die vrymoedigheid om te se dat 
daardie kant van die Raad en 
hicrdie kant van die Raad, dat 
aile seksies hicr in Suid-Afrlka, 
kom met bctrckking tot cen 
saak met mekaar oorecn, t>n 
dit is dat as dit vir om. moont
lik gemaak word dut dn.tlr gecn 
beperkings gt'le word op ons 
vryheid nit', as ons selfbcskik
kingsreg nie nangt>tns word nit', 
ons dan in die Sta.tebond wit 
bly.'' 

Vervolg van vorige kol.> 
cerstc oorwinning mocdig die 
O.B. aan om te glo dat hy daarln 
kan slaag om die party geheel 
en al tcrug te dwlng op die re
publikeinse pad. Daarom sal die 
O.B. voortgaan om te plcit vir 
die rcpublick en om, na die beste 
van sy vermoi!, die nadelige im
plikaliics van lidmaatskap van 
die Britsc Statebond voortdurend 
bckcnd tc stcl. 

En ek glo dat die O.B. by die 
vcrvulllng van hicrdic taak die 
onderstcuning en die dank van 
clke Afrikaner verdicn. 

GELEENTHEID 

Elt wil nou daarop wys dat die 
gclecnthcid om erkentlik te wecs 
tcenoor die O.B. in die nabye 
tockoms gaan ontstaan. Daar 
gaan na aile verwagting binne
l,ort 'n samesmelting van nasio
nalc politieke partye plaasvind. 
Ek wil by he rhaling da:nvoor 
pleit dat met samesmelting ook 
tlie groot vrede in Afrikaner
geledere bewerksteUig moet 
word. Laat die nuwe politieke 
party wnt gn.tln ontstaan vrit>nd
-.kaplike betrekkinge met die 
volksbeweging handhnnf. En 
!nat die nuwe politieke part) 
boweul die ou beproef<le kot'rs 
van die Afrikanervolk inslaan. 

Dan sal die O.B. weer sy aan
vanklike rol !tan specl om 'n 
aanvullende krag te wees by die 
party in die Afrikaner sc poli 
tieke stryd. 

Wanneer die politielte party 
cgter gaan volhard in sy vyand
skap teen die O.B. en as hy gaan 
voortwandel op die ingeslanc 
dwaalpad dan sal die O.B. ver
plig wees om as 'n · selfstandige 
krag die Afrikancrvolk sc stryd 
te vocr, het mnr. Laubscher be
sluit. 

Duar is ongetwyfeld 'n 'groot 
vt>~kil tu.,!>Cn min. Le Roux se 
Au.,trallese verklaring ,.dat die 
regering ,·asberade is om Suid
Afriku uit die Britse stntebond 
U> lt>i" en dr. Malan se neerge
legde beleid om .,graag by die 
'>tatebond, onder enige omstan
tlighede te bly.'' 

Ten opsigte van die rcpubllck 
het dr. Malan verklaar: .,Ons 
hct vandag te doen met 'n an
der statebond as wat dit tevorc 
gcwecs het . . . en ek (het) 
geen beswaar om te &e dat ook 
as ons 'n republiek is, on'! llcl 
van danrdie stateboml sal bly." 

Tussen dr. Malan se republick 
binnekant die Britse statcbond 
en mnr. Le Roux sc ,.hecltemal 
onafhanklikc republick" daar
buite is darcm 'n ht>melsbrei! 
verskil. 

Gewone n a 'I i o n a I i '- t e in 
Suid-Afrilm sal egter die 
Australiese verklnring nut mnr. 
Le Roux van ganser harte toe
juig. Maar mnr. Le Roux bet 
ongelukkig nle die beleid van 
dte regering wnnrvan hy 'n lid 
Is verkomlig nie. 

NOG 'N ONTKENNING 

Derhalwe hct mnr. Le Roux, 
vier dae nadat sy vcrklaring 
wcreldkundig gemaak is, uit 
Melbourne ontkcn dat hy ooit 
die gewraakte verklaring ge
doen hct. Verlede Vrydag het 
die kocro.ntc bcrig: ,.Die minis
ter van Iandbou, mnr. S. P. le 
Roux, hct gistcr ontken dat by 
sou gesG het dat dr. Malan se 
rcgerlng vasberade Is om Suid
Afrlka uit die Britsc Statebond 
te lei en om 'n hecltemal onaf
hanklllte republiek te stig." 
Mnr. Le Roux was bale verslgtig 
oor die kwcssie van lidmaat
slcap van die Britse statebond. 
Hy het slcgs gese: .,Die vraag 
of die republick binne of buite 
die statcbond moet wees, sal na
tuurlik bcslis word volgens wat 
in die beste belang van Suld
Afrilca Is." 

Hicrdie Austrafiese petalje 
van mnr. Le Rou:..: bet weereen!l 
op ondubbelsinnige wyse die so
genaamde ,.republikeinse" be
lcid vnn die 1\lalan-regering ann 
die kaak gestel. Duar die be
leicl is dat Suid-Afrtl'a ,ondt'r 
t'ltige omstandighede" in die 
Bri~e &tateboncl sal bly', selfs a'l 
by eendag •n .,republiek" worcl. 

;; .. DIE O.B." word gedruk dcur Prc1 
Ecclesia. Drukkery, Stellenbosch, vir 
die eienaars en uitgewers : VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkctbou 
703, Posbus Hll, Kerkpleln, Kaap · 
otad. 
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