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K.G. VRA FONDSE 
VIR REPUBLIEK 
OP 8 AUGUSTUS 

In 'n oproeJ) nun ullc 
Brntulwugte om fondsc~ 
in te ~<;amel op 8 Augus
tus, die herdenkingsdug 
'\' n 11 d i c o~!olewatrc~k. 
!Ooknf die K.G .• dr. j. F: 
j. , ·an Uenshurg~ u~ volg: 

In die , ·erlede bet die 0Nse
wabrandwag s teeds 8 Augus
tu!l as Fondsdag na sy beste 
vermoe gevier. Sonder dit sou 
oM ole die stryd kon voort· 
gesit bet nie .•• 'n Htryd wat 
vir die republikeinse doel!;tel
llng baie beteken het. 

Ons gaan vanjaar gebuk 
onder baie moellikhe<le en elk
een besef dat ons nie diel'lelfde 
resultate kan behaal met 8 
Augustus as wat in die hoog
gety gebeur het nlc-. :Niete
min is <lit ons I•lig om, net 
waar 'n konmmando kans 
sien om 'n funk!lie te hou, 
sulks te doen. }~n waar om· 
standighede dit belet, daar 
kan die offisiere sorg dra dat 
by wyse , ·an , ·erspreiding van 
geslns,·orms en insameling 
van gesinsb;nlrae die noilige 
middele gevind word om die 
stryd voort te sit. 

Sonder om enigiemand an
ders, wat ook andere verant
woordt'llikhede as die O.B. bet, 
t e na te kom, kan ons met 
nymoedigheld beweer dat 
vandag meer as ooit te , ·ore 
dle vasbakening van die repu
blikeinse koen; nn die Afrl· 
kaner op elke beskikbare krag 
aan~ewese is. Een , ·an daar
die kragte, en wei een van die 
mees onwankelbare, is en bly 
die Os!iewabrandwag. 

V.P. IS EINTLIK BEROOF 
VAN SY BENE 

Gcdurt~ndc~ die ufgelope puur weke het nwontlikc~ toekomsligc• Vt!l'· 

wikkelinge ten aunsien van a;owt•l die opposisiepurly us die~ t·ege•·in,:sput·tyt~ 
die aandug '\'an die koerante geniet. Hoewel ·danr Yolop gc~ru~rtt! wa!'. is duar 
van die kant "·au geeneen "·an die J)Oiitieke pttrlyt~ ~~~ gc·10aglu:hlu•mlc ~ \'t~t·kla
ring uitgercik uic~. Die gerubrtc~ hct derhal~·e l"lc·g~ 'n oe~ Y<m n·augtt•kt·ns 
opgelewer. Oic~ kwe~;sies wuuruun ek aaudag wit skt•nk is~ t•c•rsh•ns, mm· . 
J. G. N. Strauss se leit'rto~kap van die Verenigde Parly en, tw4~t·dc~ns~ die 
samesmehing van die Hel"t'nigde Nasionale Party t•n die Afa·ikaaw•·Jun·ty. 

Dit ly gc•cm twyfelnic.• dut duur 'n wydvcrtuktc~ gm·od van vc~a·ycld iug i"' 
in die kringe wut die Verenigdt~ l:)arty onderiilc•tm. llicrdic ge\'cwl is miskit•u 
die ett'rkstt~ onder die })arlt~mentslede van die Vc~renigde J•m·ty; c•n hy opcn
baar homself nie soa:~eer in kwaadwillige ontt~vrc~denheid nwt man·. Sta·auss~ 
die Ieier van die party nie, maar meer bepauld in spytige tdem·Mtdling oor 
mnr. Strauss se skynhurt! ou'\·ertnoe om !'\)' teeuslandcrs le hd'aulruk en sy 
volgclingc te besiel. 

Die gevolg Ia dat die bekom- t'crsdaags as Adminlstratcur "1lt die O(lposlsit-p:ut,r ultyd gl'
mcrde V.P.-mannc die nelg-lng van Kaapland gaan attrcc. Oor bud het, dnn wor<i dnnrdie oppo· 
ontwlkkcl hct om lykakoulng te mnr. Carinus sc pcrsoonlikc sisle in 'n ultcl'!! nctelige posi-
hou oor die optrede van mnr. sie geplans. Sy bene word dan 
Strauss oor die ·praktlese atappe .,.. I onder sy lyt ultgcslaan en hy 
wat hy docn. . En nou wll .ec- POLITIEI{ IN OltNSKOU mo.ct bt val or op ander bene 
rugte dlt h~ dat die grootatc DEUR WAA.R~I'EMEB gaan staan. J<~n dit Is hierdie 
mecrderheld van hierdle manne last.igc kcu.sc wanrvoor die op-
k o p • k u d d e n d tocgec dat • • • • • M • • • • • • • • • • • • • • • posisleparty te staan gekom hl•t 
,.Strauss1e" darcm maar nie die standpunt en plannc bet ek hoe- sedert die l\lnlan-regcring die 
man is wat die pyp kan rook gcnaamd geen inligtlng nle. En bewind aanvaar hct. 
nlc. ek vrees dat dit ook die geval Ten clndc te verduldcllk wnt 

Onm1ddcllik ontstaan dan dle is met die mecste V.P.-mense cit bedocl sal ek 'n pnnr van die 
vraac: \Vic Ia die man wat le· wat hongcrig nn. hom kyk. oorccnstcmmlngs nocm wnt die 
wenskrae aan die Vercnigde V.P. SE PROBLEEl\1 V.P. sc bene onder sy lyf uit-
Party kan ree? Daar Lt die ~ gcslann het. 
bcwonderaars van dr. Colin My oortuiging is dat die V.P. 'l'cn annlllen vnn. buitclandsc 
Steyn wat aanvoer dat die ccr- hoegenaamd n'ic tot verhaal sal sake knn die opposislc nlc vc!r· 
tydsc president sc aeun die ult- kom slegs as gcvolg van 'n b<·lPr op dltl cerate minister sr 
koms vir die V.P. aanbied. Maar skommeling van lclers nie. Dif' bcleid om Suid-Afrika .,ond<'r 
daar is nnder wat crnatige be- Party se mot>'ilikhede is bale enlge OlllBlandighede" in die 
dcnklng-c het. Sommlg-c slen dieperllggend. Dit bet te doen Drltac Statcbond te hou nic; en 
glo In adv. Harry Lawrence 'n met die koerK waarin die party, hy kan gccn fout vlnd met die 
Icier-In -wording, maar ay naam my~ insien!l, gcdwing word. . rcgerlng sc beleld om Suld-Afrl
word tans nog apologetics aan- D1t wor<l nlgemccn gevoel m kn op ld!!Oioglcsc of pnrtypoll
gcbicd. Daar word vanst'lfsprc- die be11wanrde kringe van <lie tlekc, ckonomlesf" en mllltcre 
kend aan kompromis-oplosslngs Verenigde Party dnt die ver- gcbicd by die Brltsc patroon In 
gedlnk. Dit is n\oontllk om die naamste r.-df' ,·ir die party sl' te weer nlc. 
party sc leierskap te ,.vcreprci", lusteloosheid gel.-e is in die feit As gevolg van bicrdie front
maar dit is nie bale praktles dat die \'.P. in toenemende rna- • vcrandering deur die cerstc mi
nie. Daar is nlks tc wen In 'n te sy ,beproefde" Sap-karakter . nlstcr hct verskillc vnn bclang
dubbcle of drlclcdlce lcierskap verloor t'n al meer en meer 'n : rlkc prlnslplillc en <'mosloncle 
van die party nlc. nuwe liberulistiese party word. nard wnt vrocer tusscn die 

'n Man wie se naam nlc ge- En die telcurstelling met mnr. H .N.P. en die V.P. bcstaan hct, 
noem word nlc, maar gcfiuistcr Strauss is juis ?mda.t hierdle nou vcrdwyn. 
word, ls mnr. Johan Carinus wat ongclukkigc ontw1kkehng onder Ten aaMien \'IUl binncliUldsc 

BY Ieiding plaasvind. aangclecnthedc hct die ccrstc 

f en Uit Elke 7 · Gelling 
Melk Verlore Weens 

Stygende Pryse 

Die vraag is egter of mnr. minister die bclcid vnn algehcle 
Strauss (of 'n nuwe V.P.-Iclcr) apartheid prysgcgec en net soos 
'n keuse bet om 'n ander kocrs sy V.P.-voorgnngrr die onver
in te elaan as die een wat van- mydelikhcid van die pkonomiese 
dag gevolg word. Die bfoleid lntcgraslc van die nlc-blnnke 
van t>nl~te opposmeparty word aanvaar. Hy cis slcgs politlcke 
hooflillaklik bcpaal deur die re· en soslnlc apartheid tusscn wit 
gerlnrHpnrty - in die sin dat en swart, net soo., die V.P. Der
dlr opposislcparty 'n teenoorgc- halwc hct hy ule V.P.-opposisie 
stcldc of minstens verskillende wnt hom opponet:.r, In 'n hackie. 
bclcld van die regering s'n moct gcdryf. 
\'01&'. 

WAT DA..~? WAT'.fl<m. UE~E? 

Ekonome het al ~·~waut·sku dat prysstygings 'n stadium sal bereik 
waar lwt:r prysc ni(~ nu~c·r lonend sal wee~'\ nie weens die krimping "'an die 
afl'et ~·at noodwendig duarop moet vol~. Dit wil voorkom of hierdic punt 
byna hereik is ten OJ)Si,..rtt• , ·an een baie helangrike voed~elsoort - melk. 
Sonunige produst>nte klu rc~ed~ dat die "·erhoogde pryse wnt verlede jaar toe
ge.stuun -is hulle nie ten gf)cde gekom hc~t uie weens die duling van hul gelt'· 
wcrde kwotas as gevolg ' 'an 'n groeiende melksurplus in die Kaupse gehied. 
Hierdie surplus word dc~ur die Kaapse l\lelkbemarkingsorganisusie op meer 
us 1 ~ miljoen gelling nwlk verlede juur hereken. lntussen i!i! die J)ryi'O '\'Uil 

melk sf"dert die begin "·an die muund met nog 2d. per gdling verhoog. 
\'olgens die , ·oorsitte.r \1ln die 

OJ:'ianisasie is die posl!!ie ten 
op11igte \>'an die daling In melk· 
vf'rkopings so ernstla- dat daar 
begin i!! m .-t 'n taumlikt~ ~troot
skaalse advertensie-vt•hltor vir 
die verbruik van mt'l'r mt'lk. 

In untwoord op dl" Htl'lllng 

en kom uiteindt>lik in die sak 
\'Dn die .St'kundiore produsent 
tel't'g !!Onder dnt dit die bedoe
linr wu11 dut hy dit sou kry. 
lnt.-endN-1, sy pro<lukte se prys 
word ook ttt>lt'idt'lik opgeskuif. 

\'ERKEERD 

van Ht'kere produsNttt~ d11t bulle Die vraag wat die publiek 
bctt>r daaraan toe Willi sond.-r nou st<•l Is oC dlt billik is dat 
pryM\'erhogings, iN dh1 voondtt.-r 'n belangrike voedsel soos 
se untwoord dat die Jtl'midd.-ldt' melk jaarllks met 2d. per gel-
prys van rnelk JM!r gelling on- ling styg ten einde die pri-
danks die groot , ·ermeerdt'rde mere produscnt maar een-der-
&urplus wel mt't lets mf't'r su; de van 'n pennle groter wins 
een-derde p.-nnlt' K'f'.!itn· bet. tc bcsorg-? 
Die surplus van 1,257,429 gelling Sou 'n nrla&'ln&' van prys nie 
in 1950 is teen ongcvecr lOd. juis 'n ttroter omset bewerkstel
pcr gelling lacr as die mark- liK en hodot>nde nie alleen die 
prys van die hand gcslt aan pro1lusent 'n bcstaanbare in
kaasfabriekc, ens. In w~rklik- kom11tfl biNI maar ook terselt
hf'id bfotf'ken hit!rdle s telling dertyd 'n waardevolle bydne 
dat die nrbn11ker td, :per rei- tot die \'olk se gesondheid lewer 
ling met'r moet be'tnal sodAt die nie~ 
primel't' produsent een-derde :Die vraag word gestel of dit 
pennie per cemnr mee.r ,·ir sy nle vir eowcl die produsent as 
produk kan ontvanc. .Die een- die vcrbrulker meer betalend 
en-twt'C-dt'rlle!l llf'nnie g11an ,·lr sal WCC3 fndit'n die staat die 
die prim~rc tlrOilu!l('nt , ·erlort\ ccn·ckrde pcnnie mcer per gel-

ling aan die produsente rcr· 
strecks ultkccr by wysc van 
subsidle nlc In plans van dat 
die verbrulkcr 2d. mcer vir hul 
mclk moct bctaal en gcvolgllk 
die mclkaurplus nor grotcr 
maak? 

A11 hl~rby in aanmt'rklnl' re
nt>t>m word dat d)e produ&t'nte 
tan11 dul11t>nde ponde HpandN'r 
om by wyse van adverten11le die 
oms.et van hul produk ult te 
bN'I, diLil verrys die vr&alf ver
der of die ekm4 een·dl'rde van 
'n pennie per .-elllnr nle nou 
deur l't'klame oprelllurp word 
nle. Sou dlt nie bet.f'r r~klame 
vir melk wee. lndlen die prys 
meer mense -ni'IIOf'Cllr om dit 
ln rroter boeveelbfde te ver
bruik nif'? 

15% VERLORE 
Hoc groot die surplus In werk

likheid is, spring In die oog 
wanneer die totale melkproduk
sle daarby vergelyk word. Dlt 
was verlede jaar 9,266,801 gel-

<vervolg In volgcndc kolom) 

lndlen dlt nou gebeur dat die 
l't'Jerin&'IIP&rty 'n belt>.ld \'Oig 
wa.t ooreenstem met die bcleld 

<vervolg van vorige kolom) 

Mnr. Strauss mocs noodgc
dwongc kles om op o.ndcr bene 
te gann ataan. Op bene wat 
andcrs is as dlo regerlngsparty 
se nuwe bene. Maar op wattcr 

ling en daa.rvan kon 1,257,429 bene? Hy kon nle klcs om 
gelling nie aan die publiek ver- mecr naslonnal te word as die 
koop word nie omdat die vraag regcringspnrty nlc - want dan 
gcdaal bet nli die prysstyging. sou hy by die Osscwnbrnndwag 
Die surplus , ·ertt't'nwoordig dus moes nnng('lllult het. 
indtordaad byna 15 (U.79) per- Die proktlesc else wat opposi
sent! \ 'ir elke 7 relling melk sicsknp ann die V.P. gestcl hct, 
wat reproduseer word, \ind 1 het hom gcdwlng om in to<'nc
J:elllng geen afst-t nie en moet mcndc mate llbernlistlcs te 
dlt ~i.r lOd. onder die markprys word. Hoc mcer die rcgerings
tlrellll afgelaai word. party vcret\p bet hoe mccr libe· 

Ons bet bier 'n skitteren<le ralistics moes die V.P. word. 
voorbeeld vnn die kupitn.listit'!le Bn hoc meer libcralistics die 
Krondslag van ons landsekono- V.P. gcword bet, hoc smakc· 
mie. Terwyl die minister van loser bet hy vir 'n groot dccl 
cesondheid in die parlement vnn sy annhnngcr.s geword. 
tOf'sprake hou oor gefortifiseer- Dit Is my diugno.s<• vnn die 
de pnp wat 1111n die armes "\."t'f- vcryd<'ling wat "in die Julnge 
!!kuf moet word ten einde hul vnn dh: V.P. ontstaan het. Dnur
weerstand teen siektes soos t.-- voor Is ccn oplosslng. Die V.l• . 
ring op te bou, en terwyl 'n stad moet 'n operaslc ondcrgnnn en 
soos Kaapstad 'n meel'\'oudig die vcrydcldcs moct ult die pnr· 
boer teringsyfer het as enige ty gcsny word. Dan sal die 
Europt'se 11tnd, word die prys pnrty die gclukklgc tulste word 
van 'n nood1u1aldike vo.-dsel van die klein klompic libcrallste 
soos melk 110 onoordeelkundig wut so 'n groot lawaal in Suld· 
verhOOI' dut sowel die produ- Afrika maak. 
~~ent &8 dlf' \'t'rbruiker da.arby :I<::k wect wnt die mt\g van gc· 
\·erloor ! ve3tlgdc bclange Is. Daarom 

En tcrwyl dit die geval is, glo ek dat dit nog net gcvcs
word daar reeds w.-er by die rc- tlgdc partybclnnge Is wat die 
gering gcagHccr om nog 'n vcr- V .P. aanmekaar hou. Dit ly 
hoging van die melkprys sodnt hoegt'naamd geen twyf~l nle dnt 
ook die middelman meer wins 'n ult-en-uit republikchtse part)' 
kan maak! So 'n afvaardlglng vandng In ons lnnd bale grot.er 
was 'n paar weke gcledc nog moontllkht>de en hfostuanskan!W' 
weer by die minister. J lwt a!l die \ 'llr l'nitcde l'nrt)'. 
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LANDSONTWRIGTING 
EN PARTYPOLITIEK 
'n Stecnkoolkrlsis wat die afgelope jare al nader gekruip 

lwt, het wrlcde week 'n nuwc hoogtepunt bereik toe die 
Ski!·reiland en omgcwing hynn vir die naweek sonder krag 
gcsit hct. In die opcnbaar en in die pers is allerlei redes 

I Van 
; s ; 

10 Oktober nog nie 
lngestel 

10 Oktober Is nog nie by wyse 
van wetgewlng lngestel as 'n 
jaarllkac vakansledag waarop 
die Afrikanrrvolk sy helde kan 
vereer nie. Die rcgcrlng so 
voornemr. was glo om die wet 

vir die krisis nangcvocr wat gestrck het van beskuldigings op vakansiedac tydens die af
dn.t die slet•nkooldcnanrs tc vecl stcenkool die land uitvoer gelope sitting van die parlement 

t t d. t II' d t S .. . . . I te laat aannecm. Dlt het eg
o 1c s c mg a ons poorwce me meer opgewasse 18 v1r tcr nle gebeur nie. Die rege-

die taak om ste<'nkool oor die land tc versprei nie. Dit mag rlngspartyc blamcer die opposi
wccs dat die oor'Saak 'n komb:nasie is van verskillendc fak- slcpartye omdat dit nie gebeur 
tore. J\faar wat dlt ook ul mag wee~, hierdie J)erioditke en bet n~e. en op sy ~curt pak die 

. . . , . . .. oppos1s1e Wl'er die blaam op 
~;roe1ende kr1s1s Wf'rJI n skl'rp lig OJl <he om·ermoe \'an die die rcgering. Myna lnslens hct 
huidige rnr.todes vnn landsbe.."ituur in 'n snel ontwikkeleode altwee skuld. 
lantl soos Suid-.\frika met sy ~root uitgestrektheid. Die regerlng het ultgestel met 

Onder die parlystclscl word aan landsbcstuur as sodanig 
maar 'n baie klein deeltjie van die energie van 'n regering 
bestee. Die grootstc deel van die aandag word in beslag 
genecm deur propaganda-maneuwers in die stryd teen Sy 
Majcsteit se Opposisic. 'n Rrgering kan ook nie te hard ge
oordeel word oor hierdic vcrsuim nie, want om te kan re
gcer, of licwcr nan bewind te wecs, moet hy eers die oppo
sisic vrrslnan rn dan clkc dng verdcr sorg dat hy sy aanvalle 
bly nfslaan. naie min tyd bly uitelndelik oor om a an kalme 
bestuur en bCJIIanning van landsake te wy. Sake van emo
sionC'lc nard geniet dnn ook voorkeur in regeringswerk -
sake wat stcmmc sal trek. Die JIOiitiek is nie meer 11oseer 'n 
saak , ·an lan1bontwikkeling nic, maar van ideologlese oorlog. 

ln so 'n nlmosfccr spreek dit vanself dat die vinger van 
'n rcgcring vee! mccr gehou word op die pols van die brec 
kiescrskorps met hul cmosionclc drange as op die stille ont
wikkclingsgang van die land. Aan sake soos grondverspoc
ling, ckonomicse beplnnning, ens. word 'n minimum van aan
dag gcskenk. Die herhaalde verskyning van 'n steenkool
krisls in dele van die lnnll bet so min oorweging genlet dat 
daar nie t~d wn:. ,·ir die bcscf om in te dring dat dit slmp
tomaties ma~ wee..-; 'an 'n ~e,·aarlike ondervoeding erens op 
rkonmnie"e ~ehied nil'. Ecrs wanneer die skade klaar aan
gerig is, sal die politici mekaar begin verwyt oor die nuwc 
euwcl waaroor daar nou weer met sovcel glocd verkicsings 
gehou knn word. Wnt 'n land soos Suid-Afrika vandag by 
uitstek nodig hct. is 'n regcring ondrr 'n staatstelsel wat 
hom die nodigc stiltc en gelrcntheid sal hied om al sy aan
dng te wy nan die belange van die land, wat hom die nodige 
gegcwens en dcskundige ndvies sal verskaf om op groot 
skaal en lank vooruit te beplan, en wat hom die beskerming 
snl hied om die troffel en klip met albei hande te hanteer 
sonder vrccs dat hy hom om elke draai teen die aanvalle 
van 'n gchuurde opposisie sal vasloop. 

Dam'die stelscl nioet onder meer bcvat 'n president wat 
sy uitvocrcnde rand sonder party-kwalifikasics aanstel uit 
die hele volk en wat onafhanklik van 'n party-meerderheid 
in die volksraad regeer. Dit moet vcrder voorsiening maak 
vir die nodige deskundige bystand deur die daarstelling van 
'n twe<'de kamcr wnnrin die vcrskillende ekonomiese belange 
van die land vcrtecnwom·dig sal wccs, en daarbenewcns moet 
voon;iening gcmnnk word \'ir 'n sentrale beplanningsraad 
wat die ontwiklteling van die land kan beplan en koordineer. 
So 'n raud sal dnn lank vooruit kan bereken watter e l11e aan 
... teenkoohn~·n~ en die ~poorwet~ ge~tel sal word as die land 
se nywl'fhNie te('JJ 'n "<'kere l<'tuJIO ontwikkel. 

Dnnr wns in die:' vcrlede ook al sprake van 'n beplan
ningsrand, maar binne die huidige stelscl, vrees ons, sal sy 
arbeid die weg opgaan vnn allc regeringskommissics wat ly
wige verslae opstcl wnt nie ecns deur die parlementslede of 
kabinct dcUJ·gelecs word nie. Daar le al stapels sulke blou
boeke in ons argie"e "aan·an geen politikus enlge notlsle 
nt't'm nie - r.envoucllg om di~ rede dat dit \'lr hom \'Cf'l 
mf'l'r noodsnnklik en nuttig is om Hanc;ard-nn>lae deur te 
lees 01• sock na tern t ry11igiH'1Ie \'an 'S~ teenpart~· vir gf'
bruik in die ,debatte" in die Jlnrlement, waar daar getwl" 
word in plaas \'an geregeer. 

die lndienlng van die wetgewing 
tot op die laastc tipple, toe die 
parlementslede se koffers al 
kant-en-klaar lngcpak was en 
die huis-toc-gaan-treln alreeds 
gefluit hct om aan te kondig 
dat by nou-nou gaan vertrek. 
Toe cera het die regerlng die 
wetgewing lngcdien. Indien die 
oppoa1sle geen teeMtand teen 
die wetgewlng geblcd bet nle, 
aou die parlement dit nog In 
alleryl kon aangenccm het voor 
sy verdaglng. Maar die oppo
sl.sle hct teenstand gebied rn 
omdat die parlementslede so 
haastlg huls toe was dat daar 
nle tyd was om 'n betwlste 
maatrcH deur at die stadiums 
to loods nlc, het die regerlng 
maar die wetgewlng teruggc
trck. En nou moet die wet op 
vakaMiedae vir nog 'n jaar oor
staan 

IUo(•ni(• Krug(•rdag ll(•t>t 
Nic 

As die regerine- die wetgewing 
cerdcr lngcdicn hct of die parle
ment 'n paar dac Ianger laat sit 
het, dan wu die maatrcN op 
die wctboek. En u die oppo
sisie die wctgl!wing ondersteun 
het, dan sou dlt ook vandag op 
die wetboek gestaan het. Ge
woonllk kan pot nie vir ketel 
verwyt nle. En hocwcl ek wil 
toegre dat pot swart Is, meen 
ek tog dat kctPI, In hlerdlc gc
val, swarter Is. Ek dink die 
rcgcring was gcregtlg om te 
verwag dat die opposlsie die 
wctgcwlng sou ondersteun. 

Dlc opposlsle sc beswaar teen 
die wetgcwlng het if'gaan oor 
die bcnamlng van 10 Oktober. 
dlr. rcgcring hl't voorgestel dat 
dit Krugerdag sal wres. Die 
opposl.sic wou dit Hcldedag 
nocm. 

Aanl)(•t•(•lings t•all die 
K om m iui(• 

In Meimaand verlede jaar het 
die onpartydlge kommlssic wat 
die Unie lie opcnbare vakansle
dae ondersoek hct. ccnparie
aanbevecl dat 10 Oktobcr Kru
gcrdag genoem moct word. Die 
kommisslc het aanbeveel dat 
daar twaalf vakansicda.e in die 
jaar moct woes, en wl'l die vol
gcnde: 

<1) Nuwejaarsdag op 1 Jan. 
<2> Van Rlebccck-dag op 6 

April. 
(3) Gol'le Vrydag. 
(4) Paasmaandag. 
<5) Hl'mrlvaart. 
C6) Unlcdag op 31 Mel. 
<7> Konlngsverjaardag op die 

twecde Maandag in Julie. 
(8) Setlaarsdag op die cerate 

Maandag In September. 
<9> Krurerdag op 10 Oktobcr. 

c 10) Geloftedag op 16 Des. 
<11> Kersdag op 25 Desember. 
(12> Twccde Keradag op 26 

Dcscmbcr. 

Gelykop J' (•rflf•el Trttf!Wn 

Boer en Brit 

Dlt Is nogal lnteressant om 
die gl'aardheld van hlerdie 
twaalf va.kansledae te ontleed. 
Daar la vyf vaka.nsiedae wat be-

trekking het op die Christellke 
godsdiens. Een Is 'n kalendcr
dag wat die wisscling van die 
jarc aandul. Die orige ses va
kansiedae kan in dric groepo 
verdecl word, nl. die dae wat 
bcsondere betekenis het vir die 
Afrlkanervolk, t.w. Krugerdag 
en Geloftedag; die dac wat b<•
sondere betekcnis het vir die 
Engelssprekendes in Suid-Afri
ka, t.w. Koningsverjaardag en 
Setlaarsdag; en die dae wat 
,,neutraal'' is ten aansien vo.n 
Boer-Brit tradisles, t.w. Van 
Riebeeckdag en Unledag, &lfs 
ten aansien van lo.a.sgenocmdc 
twee dae weeg die skaaltjle. In
dien die Afrikaners beskou dat 
Van Riebceckdag mccr bcpaald 
hul dag is, dan bcskou die 
Engelssprekendes dat Unicdag 
weer mcer bepaald hul dag Is 
omdat die twec eertydsc Boere
republieke op daardle dag !inaal 
ingemcasel is In Brits-Suld-Afrl
ka.. 'n Mens kry die indruk 
dat die vakansledae met byna 
matematiese akkuraathcid ge
lykop verdeel Is tussen Boer 
en Brit. 

Kleurlose H(•hledag i.~ 
Belaglik 

Maar nou <'Is die Vcrenlgde 
Party die Krugerdag hcrdoop 
moct word na Heldedag. En 
die hclde wat die opposlsieparty 
op daardie dag wll eer sluit in 
manne soos Cecil John Rhodes, 
Sir Starr Jameson, Lord Charles 
Somerset, Lord Alfred Milner, 
Kitchener van Khartoum, Ro
berts van Kandahar, dr. Philips, 
Dick King, Onsc Jan Hofmeyr, 
Klelnjannle Hofmcyr, Veldm. 
Smuts, dr. :Malan, Generaal 
Hertzog, mnr. J. G. N. Strauss 
en mnr. N. C. Havenga. Die 
Vcrenigde Party moct darem 
nic belaglik word nle. Dlt 
sal selfs 'n oulike partypolitikus 
kos om op die Verenlgde Party 
se ,Hcldedag" in ecn uem hut
de te bring aan Kruger en 
Kltchencr; Hertzog <'n Milner; 
dr. Philips en Frcdcrik Bezul
denhout; en les bes nan DanWI 
Malan en Koos Strau11s. 

Maar dis nog nie al nie. Die 
moontlikhedc van die Verenlg
de Party sc ,Heldedag" Is onbc
P<'rk. Dis glad nle ultgcslult 
dat 'n onnadenkende !eeskoml
tPe, wat In gebrcke bly om sy 
redenaars te keur, elenaarrllge 
heldefratse op 10 Oktober kan 
uitlok nie. Want na alle waar
'lkynlikheid sal vcrsklllcnde 
!IOorte helde deur verskillcnde 
sprekers vcreer word. So kan 
cen spreker se held 'n man wccs 
wat 'n voetbal bcsonder netjlcs 
deur die pale kan skop; 'n 
ander spreker kan in verruk
king gaan oor sy held wat die 
kuns vcrstaan om geld en aard
se skatte te vcrsamel; nog con 
se held mag 'n posseclversame
laar wees of 'n boer wie sc bul 
die eerste prys op 'n ltmdhou
tentoonstelling verower het. 

Afrikaners Eis Pn•s i
.dentst·erjaardag 

lndicn die Vcrcnigdc Party 
weicr om die bcnnming Krugcr
dag te aanvanr wat 'n onmls
verstaanbare aanduiding Ia dat 
slegs die A!rikanervolkshclde op 
10 Oktober vercer moct word; 
en as die party aanhou om die 
benaming Held<'dag te cis sodat 
'n bonte menigte ,heldc" ver
eer kan word, dan Is die V P. 
besig om dll' Afrikancrvolk te 
beledig. \Vanneer ons hulde aan 
ons volk se helde bring doen 
ON! dit met jaloerse trots. En 
die V.P. moet nie probeer om 
l'IY Jamesons en sy Milners tangs 
ons Christlaan de \\'ct, Kooa 
de Ia Rey, Joplc Fourle en an
der grotes te kom staanmaak 
nie. Ons sal dit nie duld nle. 

Bowendicn moct die V.P. ont
hou dat die Engclssprekcndes 
hul Konlne-sverjaardag het. Ons 
Afrikaners cis ons Presldents
vcrjaardag. Ons Is mo.'! repu
blikclnc en nie monargiste nie. 
Daarom wit ons doelbe"'"US die 
Presldcntsvcrjaardag Krugerdag 
nocm want dl<' naam Paul Kru
ker cn republlkanismc is vir 
clke Afrikaner (sowel as vir 
clkc nic-Afrikanerl onafskeid
bnar ann mcltaar verbondc. En 
juls omdat ons die republlkcinse 
ideaal onlosmakelik wil vas
knoop nan die vakansiedag op 
10 Oktober, danrom eis ons dat 
die dag Krugcrdag genoem moet 
word, 

'n Heldedng waarop mense 
soos Hhodes en Milner vereer 
knn word is 'n miskenning van 
ons volk se republikelnsc ver
Jedc. Die Afrlkanervolkshelde 
hct rocm verwerf in hul repu
bllkelnse vryheldstryd teen die 
Brltse veroweraar. Op Kruger
do.g wll ons nle net hlerdie bel
de vcrecr nle, maar ons wit 
boweo.l insplrasie put ult hul 
stryd, sodat ons die moed kan 
h6 om ons ele rcpublikeinse 
stryd tc stry. 

Ommwaklike Stl'rtjie 
Aan Salarisverhogings 

Die onsmnaklikc affere van 
die parlemcntslede wat vir 
hullcself m•t salarlsverhogings 
gcstem het terwyl hul klesers 
slega Jewenskostevcrhoglngs 
kry, het boonop nog 'n stertjie 
wat net so onsmaakllk is. Die 
salarisv<'rhogings Is van terug
wcrkende nard. In die praktyk 
betoken dit dat die verhogings 
reeds sedert Aprtlmaand van 
krng l'l. Derhnlwe gaan parle
mentslcde nou drle maande se 
agtcrsto.lllse vcrhoglngs ont
vang. 

Vanat Juliemannd sal die 
"\'olk" ee vcrteenwoordig<'rs nie 
mecr die hongerloontjie van 
!113/6/8 per maand ontvang nie. 
Nee. Oorecnl<omstlg die klein 
verhoglnklc wat hulle bulle
self tocg<'ken het sal hulle 
voortaan darem !116{13/4 ont
vang. Dle klein verhoginkie 
bcdra slr.gs !33/6/8 per maand. 
Net om die pnrlcmcntsledc ef
fentjies tl'gemo<'t tc kom sal 
hulle !100 aan agtersta111gc sa
larlsvcrhogings ook ontvang. 
Waarskynllk sal hulle tccn die 
end van Julie 'n salarlstjekkie 
van £216/13/4 ontvang. 

Hul kiellers - ,die volk daar
buite" - l'lal do.rem ook lets 
kry - die gcbruiklike lewens
kosteverhoging. 

\\'atter soort vader Is dlt wat 
self brood eet en vir sy klnders 
klippe gee? 

J"f•rlwog Afm al se 
Salarisse 

Maar daar Ls ook 'n ·ander 
\Taag wat gcstcl moet word: As 
die vader brood mag ect waar
om mag die kinders dan ook 
nlc brood Cl'l nie? As die par
l<'mentsledc hul eie salarisse se
dert 1946 presles verdubbel het, 
wanrom mag elke lnkomste
grocp in dil• land dan nie cis 
rlat hullc vandng dubbeld so
vccl moet verdien as in 1946 
nlc? Die parlemcntslede het 
ni<• meer aanspraak op salaris
V<'rdubbcllng as bv. die onder
wyscrs of die spoorwcgmanne 
of die tell'foniste en telegrafiste 
nle. Of M die boerknegte of 
die pollsledlenare of verpleeg
sters en tiksters nlc. Trouens 
die parlementslede bet waar
skynlik mlnder aanspraak op 
snlarisverdubbeling as hul klc
aers, wat minder praat maa.r 
moor werk as hulle. 

Xeem byvoorbccld die geval 
van die ambagsmo.nne op die 
11poorwcll. Ten aaMien van die 
els van die VakpC'rsoneelvereni
ging van die sJ)09rwel! om loon-

(Vervole- op bls. 3 kol. 1.) 

Be11 
,Ke 

In di,• 
om met f.;l'l 

Hicrd 
mcm 

dt•lin;.; nif•, 
Ek Ia 

\\'('1' tJ it di(• 
s('lltlal <mil 

Hy het g 
ch•ndc posisl 
vir altyd SOt 

Sy bekwaa 
tc vocr moe 
Bale van sy 
nn vricndsknl 
Ooste l'n dU 
voer word. 
swaarny'' crhC 
tlg word. 0 
sittlnge moct 
Aile Dultsc bl 
delsbetrckklnj 
wcrcld bchoo 
gcroc1 tc wo 

Hierdle 01 
Dultsc \rMg 
grondslo.g 
omvattf'ndc 
Rusland vorn 
bulle tot 'n 
koms met 
kom. 
Elke min of 

llgt1• polilllws 
bcvelc van Ba 
laaste tipple 

Die vrnng: \ 
rueh? dang ht' 
op en l'k is in 
Bernard Baru 
kcurig tc skets, 
ay eic lcwcnsb 
decltclik deur 
politieke tocsp 
handcllngc. 

wn: 
Bernard Man 

twccde scun \'8 

naam Simon 
Dultslnnd nn " 
greer h<'l. Sy: 
Spao.Mc Jodin 
Belle Wolfe. 

Die jong Bn 
pa 'n dokt<>r 
was rllc \\'l'llS ,. 
nard om bo.nkl 
volgl•ns sy elc 

Van Die Os 
(vervolg van bl 

verhoging h1•t 
gcs6: dat hy 
staat was nle 
van een deel , •• 
om 'n JoonVI'rhq 
wat die spoor~ 
in 'n terugkere 
£1,300,000 sou w~ 
daarby die else 
pcrsoneclgroep<' 
Maar waarom 
mentslede se s 
40 persent ver 
der om dnarhy ( 
volk daarbulte" 

In verband m 
se slocrstaklng 
t<> dwing vcn 
,.met die vollt• 
antwoordclikc 
staat" dat da 
gN~n regvcrrllg 
om Suid-Afnlu1 
l1• domppJ Wilt 

nil•." Maar ht'l 
vcrgcet dnt, ho 
h•dc vil' huiles 
glngs en JWnRio 
stem, is die v 
spoorwc!l verpll 
as bulle ook 
lcdc, snlnris,·erf 

As die n•gl'r 
parlcment die 
met so.Jarlsvcr 
aiocnvoorrcgte, • 
sters nle 
volk voir: 
ankc mnr 
mP-t !1000 
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HuWloadellke Kenn.liar'lrtn&.: 

(Verlowlng, buwellk, ceboorte, alert~;eval, ln memoriam, celukwenaiDJ, 
ena.) 1d. per woord; mtntmum 2/0 per pla3tng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballnga 25 pat. •t•Iac. 

IIADdelaadverlelulM: 
Eerate plaalnc 2d. per woord. VIr herhallngs 25 pst. arstac. 

lntekenzeld op ,.Die O.B." (Hrakyn weekllka): 12/8 per jaar or .,3 per 
tl maande. Voorullbetaalbaar. Stuur advertensle;eld, bestelllnp, en lnlekenJeld 
n• VOORSLAO (EDl\18.) BPK., l'oebua HU, Kaapstad. 

DOODBERIG RADIO 

DE WET. Sa, en onverwaga heen- LOVW lllN LOUW, dlt s ... oemde 
gegaan op 19 Junle, ona ~;ellefde cg- R&dlo-lnJenleura, Btaalawec, PAltOW, 
genoot en vader, 11. C. de Wtt. Jou verkoop en berate! Radlo'a en JCltlltr1eat 
heen~aan Ja "" ona 'n verllee, moor troeetelle. aereal.lt.reerda JUtllt.rtalttlta
jy ate! die voc:.rbt~l·l OJ> dl~ pacl wnt I aaJ1ll8JDera. J'oon e-a.u 
ons moet klea. Die ,JJ~p t>•d10etde eg-
n.:.te, 'laraurtthu i'n l<ln<l•"' 4/7/ lB 

MEUBEUI 

IN 1\IEMORIA..'I HEUBJ:LS.- Betar IDtUbtl.a Utll 
bWiker pryat BabawaentUH, atoot-

ROsJ::-ot.JTT. - Dia ret'da elt jaar tanetjlel, drlewlele, IIDO\tiiDU, tapyte, 
dat u deur clio dOOd van ons wegge- ena., ook aJtyd In Toorraa4. o .. n 
neem Is, llefste vader en oupn, Freddie. K.atalocuo. Weld waartn u btJ&Acat.tl. 
Ona gun u dlt rus. Lodt\\)k en Edvlae ~ -VlSSEB-.YE'DBEIA, La.nptraat 1ft, 
Bleldt en l.ldnk!IHitr<, Wol'<el~y. ltaapatad. :S/ 12/ 11 

417/1 I 
1.\IEDISYNE 

TE KOOP 
OESONDREID I• u ret:mallge erfe-

SWART A l 'S'flt.\LORI' :KUIJU:NS, ~~ga CX:!tu~~b::al:el!o d~ur k:.r:.. b~~t 
waarup u trots kan wces en. da&r Is I wortel, ekry!, lnllgtiDg gratia, Boen
l'tn rtd~ waarom u hulle 0 16 almal lt'eneeanUddell POibua 4272 Johannes· 
groot nl maak nle. Kry hulle net burg ' ' B / 1/tiHg 
t~n 6/10/- k.m.b. van E. BO'fHA. ' 
Bus 1128, Bloemronh!ln. 4/7/l 

Besoek ons Tak in die Wandel

cang, Groote Kerk-gebou, vir 

Radio's, Elektriese Toestelle en 

Meubels. Skryf aan ons Pos

bestellingsafdeling, Phil 1\forkel, 

Posbus 2721, Kaapstad. 

Slekttl en !<wale veT ban I Opera
ale• vermy en geaondbeld berate!. 
Waarom dan 1al u Ianger lyT Skryt, 
meld bta•m<lerhede, raadpleeg Die 
BoereVTuu, Bus 76611, Johannesbura. 

(Nr. 2) 1/tl/49 

Oryahare eo baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur berate! or 1eld 
terug, vry van kleurstor. Bevorder 
haoregroel, verwyder skll!era. 11/6 per 
bottel, posvry. Kontant met be~telllnc. 
Ole Boerevrou, l'olbua 14119, .Jobaruaee
burJ. OH/tl/50 

Teken op DIE. 0.8.! • 

'" Suld-Afrika 1a vandag 'n Konink:ryk onder 'n Brltse koninc: 

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

DIE O.B. 

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

e Verwerp verteenwoordiging deur bandlanren van polltleke 
partye en veg vir regering deur vrye volkflverteenwoordl&'en 
en deakundl&'e beroepsverteenwoordlgers. 

e Verwerp die Kapltaliame en vel' vir 'n Afrlkaner-volks
ekonomle. 

e Verwerp die polltlcke, maatskapllke en ekonomlese lnterraaie 
van die nle-blanke en veg vir territorlale apartheid. 

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

DIE O.B. ae ldeaal Is ook u ideaal. Help om dlt te verwesenllk. 

I ntekenvorm 
Neem a.!seblief my naam op a.! intekenaar 
O.B." tot ek u in kenni.! $tel om toesending te staak. 

Bi6rby inge3Zuit vind u die bedrag van .................... . 

........................ vir die ef'lf"llte .................... maande. 

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

POBADRES ........................................................ . 

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

························································· 

·········································· 
Bandtekening. 

Intekengeld: 12/ 8 per jaa.r of 6/ S per ha.lfjaar. 

Vote a.uebllet Kom.ml.ute by plattelandle tjelu. 

Naturelle in ons E.konomie (Slot) 

SAL STRYD TOT DIE DOOD 
AFGEE TUSSEN RASSE 

u; 

In die vorige uitgawc die naturcllc wat aan sckcrc 
beklemtoon dat daar ~:~~stelde kwalifikasics vol-

Vl'rlccnwoordiging in die parle
mcnt gcrcgvcrdig is indien die 
vcrskil in beskawings- en kul
tuurpcil tussen blank en natuoor vyftig jaar waar"'kyn

lik ongeveer 12 miljoeu 
naturelle in die hlunke 
gehiede sal wee~ as IH~r
manente inwoners, dit 
wiJ Se twee maa) SOVt>€'1 U!<i 

die blankes. 

A. 'X EIE PARLE.MF ... 'OT VIR rei In ag gcneem word. Hierdie 
DIE N.\TURELLE ven;kille is egter van verby

guunlle aard en be,tem om In 
In ons kommentanr op die I die tockoms in ' n groot matt> 

Vcrslag van die Naturellewctte- ttl \Crtlwyn - trouens, juis die 
Kommissie (Fagan-kommissic) integraslcproscs sal die sterkste 
waarin hierdie uitweg voorge~ fnkto~ wc~s wat ~ie \'erdwyning 
l:ltcl word, het ons reeds vol- van hterd1c versk1lle sal bespoe· 
lcdig ingegaan op die absolute dig. Onder hierdie omstandig-

hcdc moet diskriminasie van die 

Die waarskynlikheld is ver
der dat die grootste decl hier
van in en om ons stedelike ge
bicde gcvestig sal wcc.s, en dat 
daar waarskynlik nic ccn cnkele 
groterige dorp of stad in die 
Unie sal wees waarin die natu
rellebcvolklng nic aansienlik 
meer sal wecs as die blankc 
bevolking nie. lloe so 'n moont
likheid, en die konsekwenste, 
wat du.anilt mag voortvloei, 
met gelawnheid aanvaar en 
selts beplan kan word, is vir 
ons totanl onb<>gryplik. As ons 
huidigc stedcllkc naturellepro
blemc in ag genecm word, die 
gewcldige agtcrstand wat behui
sing bctrcf, die gcvoel van on
veiligheid en vrees wat vandag 
reeds by bale blanke stcdelinge 
bestaan, dan wonder 'n mens 
hoc 'n beleid wat hierdie toe
standc sal bcstcndig en verer
gcr, as uitvoerbaar en as die 
aangewcse aangeprys kan word. 

DRUK 

In die lig van hierdie fcitc 
sal die druk van naturellekant 
om op 'n billiker wyse as tans 
behandel te word, nie allcen 
gewcldig toeneem nie, maar uit
eindelik selfs waarskynlik on
wcer.staanbaar word - temcer 
a<; in ng geneem word dat bulle 
dan in die posisie sal wce11, 
deurdat bulle oor die nodige, 
Vf'rnl ekononii.ese, dwangmiddel!'i 
beskik, om hul eise af te dwing. 
Uit die aard van die saak sal 
een van die eerste gevolge van 
so 'n beleid die akscntucring 
van die politieke vraagstuk 
wees met sy ondergcskiktc en 
ontoereikende politieke rcgte 
wat hy op die oomblik bcsit nic; 
dit sou t.ewens ook immoreel 
wees om hom as permanente in
geserene van die )and fe ll.Un· 
vaar, maar tlan politieke en un
der regte van hom te weerhou. 
En dit is juis in hierdic opsig 
waar die integrasic-voorstanders 
voor 'n onmoontlikc dilemma te 
staan kom. Om hulle bcleid 
aanneemlik - vir blank en na
turel - voor te stet, is hulle 
gedwing om aan die politieke 
aspek van die intcgrasiebclcid 
aandag te gee. Ons wil dan 
ook vcrvolgcns kortliks ingaan 
op die moontlikhedc wat in hier
die vcrband voorgchou word, en 
poog om elk van hulle kortliks 
nadcr t e ontleed. 

MOONTLIKHEDE 

'n Geringe getal voorstanders 
van die integrasiebeleid gaan 
sover as om die onmiddellike 
toekcnning van aile politieke 
regtc aan naturelle - afgesien 
van hul peil van ontwikkeling 
- te beplclt. Om begryplike 
redes ag ons dit nie nodig om 
hicr komrnentaar te !ewer op 
so 'n fantasticse siening van 
sake nie. Die drie moontlik
hcde wat In die reel deur die 
lntegrasie-voorstanders genoem 
word, is die volgende: 

(a) die skepping van 'n cie 
naturelleparlcment; 

(b) voorsiening vir beperkte 
groepsvcrteenwoordiging in die 
pa.rlement vir die naturellcbe
volking; 

(c) die toekenning van die 
stcmreg, op 'n gemcenskaplike 
kleserslys met die blanke, aan 

Meegaande artikel is tile 
tweede en slothoofstult uit 
die pen van l)roff. ,J, ,J , Oli
vier en B. I. C. vnn J<;eden, 
soos .gepubliseer in In.,pan. 

onmoontlikheid daarvan dat in 
'n gc-integrecrdc samclcwing 
daar apartc pnrlcmcnte vir vcr
skillende bevolkingsgrocpc of 
-klasse kan wct.'S. Inccnstrengc
ling bring noodwendig so 'n 
groot mate van gemccnskaplik
heid van bclange mcc dat dit 
onprakties en onuitvoerbaar, te
wens ondenkbaar, sou wces om 
tangs hierdlc weg 'n oplossing 
te vind waardcur of die poli
tieke aspirasies van die na.tu
rellcbcvolking bevredig kan 
word i'>f die blankc parlement 
die finale scggenskap behou oor 
sake waarby ook die blanke bc
volking belang hct. Die nood
wendigc gcvolg kan aileen maar 
lei tot 'n stryd tusscn die twee 
.,parlcmente," en die onderskeie 
bevolkingsgrocpe, oor die verde
ling van die bctrcffende be
vocgdhedc, en oor wie die hoof
scggenskap sal he oor sake 
waarby ~n blank en nature! be
lang het. 

B. BEPERKTE GROEPVER

TEENWOORDIGING IN DIE 

UNIE-P ARLEl\IENT 

Die voorstanders van die inte
grasiebeleid beweer heel dikwels 
dat die tockenning van 'n vas
gcsteldc en beperkte aantal ver
tccnwoordigers in ons parlemcnt 
die naturellebevolking tevrede 
bchoort te stet, en ook gcen gc
vaar op politicke terrcin vir die 
blanke bevolking inhou nie. Di~ 
eerste vraag wat in die vcrband 
gcstel moet word, is of daar op 
enige redelike grondc aange· 
neem kan word dat die nntu
rellebevolking, op die lang duur 
met die tipe vertcenwoordiging. 
waarin per slot van sake te-en 
hullc gediskrimincer word, te· 
vrede sal en kan wces; en, in 
die tweede pick, indicn die be
ginsel van grocp.svcrtcenwoordi
ging aanvaar sou word, hoevccl 
verteenwoordigcrs in die Volks
raad en/of die scnaat a.an hulle 
tocgestaan kan word. Dit i.!; 
'n bekendc fcit dat 'n dec! van 
ons naturcllcbcvolking reeds 
nie mcer tcvrcdc is met die vcr
teenwoordiging wat hulle dcur 
die 1936-maatrcCI in die parlc
ment vcrkry het nic. Moct 
hierdie vcrtecnwoordiging uit
gcbrei word, en indien wei, met 
hoeveel? Verder, is dit gereg
verdigd om ann te neem dat die 
in gctal slerkt•rc naturellebcvol
king uiteindclik bercid sal wees 
om vertccnwoordiging in die 
parlcment tc besit wat ongun
stig vcrgclyk met die wat die 
klcincre blanke gemeenskap 
hct? As in gedagte gehou word 

nnrd hlerbo beskrywe, uitclnde
Jik totaal onhoudbaar word. 

C. DIE TOEKEN.\,KG \'AN 

DIE INDIVIDUELE STE~t

REG A&~ NATURELLE 

Die dcrde alternaticf wnt gc· 
noem word, is dat aa.n nnturcl· 
lc wat aan sckere gestclde ver· 
eistes voldoen, die gcwone stem· 
reg moet tocgekcn word. Die 
klaarblyklike swakheld van 
hierdic rigting lc vern! in die 
,vcreistes" wat gestel rnoet 
word. Moct dit 'n opvocdkun· 
dige vcrciste wecs, en, indien 
wei, van wattcr standaard! 
Standerd ses, matrikulasie, 'n 
akademiesc grand? Of rnoet 
dit 'n loon- en/of clcndomskwa
lifikasie wecs? Die nugtere 
feite is, nl.: 

(1) dat indien die kwalifika· 
sics so hoog gestcl word dat 
slegs 'n gcringc aantal naturelle 
daaraan sal !tan voldoen, die 
problcem onopgclos bly orndat 
die naturcllcmassa dan nog on
vertcenwoordlgd is, en op beter 
bchandellng sal aandring en dit 
uitcindellk ook sal afdwing; 

(2) dat. indlcn die kwalifika
sies so !nag gcstel word dat dit 
die massa bcvrcdig, die onbe
lemmcrdc en vcillge voortbe
slaan van die blanke en sy poli
tickc leicrskap in dodelike ge
vanr gcplnas word. 

RESULTAAT 

Die slot.som waartoe hierdie 
vcrsk1Jlcndc oorwegings lei, is 
dat die genoemde alternatiewe 
(of kombinasies daarvan) die 
clement \'an onbillikheid en on
regverdigheid teenoor ons natu· 
rellebcvolking inhou of die 
blu.nkc sc lcidendc politieke po· 
sisie in gcvaar stel, of albei. 
Ten opsigte van die politieke 
aspek behels die bclcldsrigting 
van integrasie niks andcrs nie 
as dit waarvan die voorstanders 
van die beleid van npartc ont
wikkeling gedurig bcskuldlg 
word, nl. growwe onccrlilthcld. 
Die integrasiebeleid i!l in wese 
oneerlik teenoor ons nnturelle
gevolking omda'tl dit die lndruk 
by bulle wek dnt hul politieke 
eise dan volkome bevrNlig snl 
word, terwyl tlie integrfl-'jie· 
voorstander". bait> ~oed bewu~ 
is van die feit dat tlie blanke 
bevolking - omdat sy politieke 
leierskap noodwtndig daardeur 
in gcvaar gestel word - so 'n 
ontwikkcling nooit sal gt>doog 
nie. Dit is ewe oneerlik tecn
oor die blankes, omdat aan hulle 
voorgehou word dat volledige 
integrasie knn geskied sonder 
enige politielcc risiko vir hulle
self. 

Die felt io; <lat die enigste 

hoe groot ons naturcllebcvolking resultant van tlitl integrasie-be
oor W jaar sal wecs, en dat Jeid maar nct ~oal weE's tlat die 
die oorgrote dee! daarvan in 
die blanke gcbicdc 'n tuiste sal 
gcvind hct, kan daar weinig 

tW<'6 be\'olkingo;groepe in 'n 
.,tnd tot tlie dood toc gewikkel 

twyfcl bcstnan dat so 'n reeling sal wortl. Die 'rang ontstaan 
evcntucel onbevredigend sal 
wecs en tot crnstige vrywing en dan of hi~rtlie per-.one inder-
moeilikheid aanleiding moct daad, ~>OO" hulle wens voor te 
gee. gee-, strewe ua gorie rassebe-

Daar word beweer dat groeps-
1 
trekkingo in on" J:mtl. 

s 

nooit 
pat·ty~S 

MNR. 
vanaand 
Verenigd 
munis 
stand pull 

MNR. j 
ordc, m~ 
Parleme~ 
ander li 
munis? 

DIE 
nio toel 

:MNR. 
dan so 

AGB. 
1\fNR.. 

woord t 
dit dan 
wat gek 
wat ope 

vir 
Kahn) 
dat die 
die kon 
enigdc 
huldig. 
uit agti 
Party. 

MNR. 
orde. 
daarteen 
gekoppr.l 
Vl'rC'nigd 

DII<;V 
lid vir 

MNR. 

punt va 
lid gevr 
hy het 
bchoud. 

punt va 
en die 
het as • 
dit, dat 
politiekc 
blank e 

1\fNR. 
waar. 

1\fNR.. 
lcuen. 

MNR 
daarvoor: 
hierdie 

'NAG 
MNR. 

lid se d 
DIE 

dit gcse 
MNR. 

vir Hos 
l\1NR. 

hoevecl 
van die 

M?I.'R. 
taal om 
U!ier v 

MNR. 
' t>C'l grr 
k a n ho 

MEV. 
punt vn 
sitft"r, I 
l<ry~ 

MNR. 
reH da 





BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 4 JULIE 1951 
--------------~------

HET KLEURLINGWET ONS MOET IN I{OMBUIS 
BAD OF TRAP 

YOLK GERED? Hoe 0.8. 
Vraagstuk 

Die 
Sien 

Die blanke beskawing kan nie beveilig word deur ' n paar ~:~etel~:~ nie, 
veral nie wanneer die versekering van hierdie setels ten gevolge he t dat daar 
'n kragtige buite-parlementere aaneensluiting van nie-hlankes plaasvind nie. 
Veiligheid kan aileen gehou word op ' n grondslag van rus eu vrede en daar
die grondslag is tot so ' n mate daar dat selfs die uiterste liberaliste daarvoor 
te vinde is, het mnr. N. G. S. van der Walt, redakteur van Die 0.8., verklaar 
toe hy verlede Woensdag die O.B.-vroue onder Ie iding van mev. dr. J, S. du 
Toit op hul maandelikse hyeenkoms (elke laaste Woensdag) in Kaapstad 
toegespreek bet. Mev. H. Bosman het opgetree as voorsitster. 

Omdat hulle een van die klein vertrt>kkies van hul drie
s laapkamerhuise tot 'n badkamer omskt'J) ht>t <leur die bad 
daarin te dra, is sewe huisgesinne in clie Britse dorp Coseley 
met uitsetting bedreig, volgens die bla<l Union. Die huise 
behoort aan die stadsraad en was nie van badkamers voor· 
sien nie. Die bad bet in die kombuis gcstaan, en is toe deur 
die bewoners na die kleins te kamcr oorgcbring. 

.,Mnr. Gaitskell, die minister 
wat gese het dat by nie bad ni<', SO WERK DIE I'ARLEMENT 
sal ongetwyfeld ingenome W<'es 
met hlerdie besluit (om die men
se uit te sit), maar daar is darem 
nog van ons wat dlt vee! meer 
hlglenies vind om in •n bad
kamer te bad as in •n kombuis," 
merk die blad op. 

lVcrvolg van bls. 5 kol. 3.) 

1\fNR. BELL: Onsin. 
MNR. LAWRENCI•~: Elc werp 

grcn rC'flt•lcsic op die Voorsitter 
nlc. 

Mnr. Van der Walt is gevra 
om 'n uiteensetting te gee van 
die Kleurvraagstuk met beson
dere verwyslng na die jongste 
regeringsmaatreCls. Hy het eers 
die motief agter die regerings
optrede blootgel~ deur daarop te 
wys dat die Herenlgde Party 
heeltemal konsekwent gebandel 
bet in verband met die Kleur
ling-stemreg. Hulle het hierdie 
maatrelH reeds in 1938 in hul 
verkiesingsmanifes aan die volk 
beloot en bul beweegrcde is dat 
die kleurlingstem in die toekoms 
so vinnig sal tocneem dat bulle 
'n groot o.antal klesatdclings in 
Kaapland sal oorhecrs. In 1942 
was daar nog maar 37,000 Kleur
lingkiesers, maar agt jaar later 
het die getal al tot 47,000 gcstyg, 
en die posisle vandag Is dat do.o.r 
190,000 Klcurlingkindcrs In 
K aaplandsc skole Is tecnoor 
slcgs 170,000 blanke klnders. Die 
H.N.P. Is dus hecltemal korrek 
as bulle beweer dat die aanwas 
van Kleurllngklesers 'n onboud
bare toestand vir die blankcs 
uiteindelik kan skep In Kaap
land. 

OPLOSSL'lG! 

Die vraag Is cgtcr of hierdic 
maatreiH In sy doe! slaa&' om die 
blanke te bevelllg. Vir die H.N.P. 
beteken dit op die oomblik die 
bcveiliging van 'n stuk of agt 
setels, maar daarteenoor kry die 
Kleurlinge vier In die volksraad 
en een in die aenaat, wat die nle
blankes (saam met die naturelle
verteenwoordigers) 'n totaal van 
sewe in die volksraad en vyt In 
die senaat gee. Toe die regering 
die bewind oorgeneem het, het 
hy maar 'n meerderheid van vyt 
in die yolksraad en een in die 
senaat gehad . H lerdie twaalf 
nie-blanke verteenwoordlgers 
kan dus 'n besllssendc rol in one 
politick spec!, en bulle sal nlc 
mcer tradlslonele Sappe wces 
nie - die ergste wat die Klcur
lingc voorhecn kon lngcstem 
bet - dog die ultcrste eketrc
m iste en agitators. 

DIE PRYS 

Die prys wat die volk vir die 
wins van hierdic stuk of vier 
setels betaal, Is eerstens die ver-

Brittanje Wil Nog 
Steeds Rooi Sjinese 

In v.v.o. He 
,Dit is nog steeds Brlttanje ~ 

beleid dat die kommunlstiese 
Sjinese regering Sj ina in die 
V.V.O. m oet verteen woordig, 
hoewel die Yraagstuk voorlopig 
uitgestel moet word weens die 
Peking-reger ing se gedrag," het 
die Britse minister van buite
landse sake, H erbert Morrison, 
verlede week ges~. 

Intussen is uit P nrys bcrig dat 
'n k onferensie van die opvoe<l
kundige verta kking van die 
V.V.O. (Unesco) verled e week 
met 19 teen '1 stemme besluit 
bet om die nasionale Sj inese re
gering van Tsj iang Kasjelc n or 
toe te laat om Sjina amptelik te 
verteenwoordig. 

Br ittanje, lndie en B irma 
het bulle by die minderheid 
~evoeg wat teen d ie voorstel 
gestem het . 

t .,DIE O.B." worc1 cedruk deur Pro 
Eccles!& Drulckery, Stellenboach, vir 
die eleo&M'I en uttcewera: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkcebou 
703. Posbua 1411, Ktrkpletn, K&&p
Jl&d. 

lies van die Kleurling se welwil
lendheid teenoor die blanke. By 
kies nou kant by die na ture! en 
die lndier en laasgenoemdes 
vorm nou een m agtige ontevrede 
blok teen die blanke. Bulle 
mag buite die parlem ent is vee! 
groter as daarbinne, en ons weet 
watter mag die Ossewabrandwag 
as 'n bulte-parlemente re organi
sasie tydens die oorlog was en 
hoe die regering hom g en ees 
het. l\Iet die inskakeling nn die 
steeds meer nie-blank es in ons 
ekonomiese lewe kan daar nou
liks 'n denkbeeld gevorm word 
van die ontsagllke gevaar wat 
die bla n.ke bedreig in tyd van 
oorlog of a nder krisis. Die on
tevr ed e en aangehits te clem ente 
ka n ons ekonomiese !ewe h eel
temal la m le deur landswye sta
kings, waarYoor die kommunis
tiese clem ente bulle reeds in die 
verled e al begin dissipllneer bet 
met die uitroep van polit iek e 
stakings van t yd tot t yd. 

In die twecde plaas bet Suid
Afrika nog 'n groter stuk voor
oordeel van die buitewercld inge
oes met bierdie maatreel waar
teen die opposisie hom so heftig 
versit - nie terwille van begin 
sels nie, want sy eie kleurbeleid 
stem g rootliks met die van die 
H.N.P., maar bloot terwille van 
die setels wat by nou aan die 
regeringsparty moet gaan prys
gee. 

BLJUI."KES VERDEELD 
In die derde plaas bet dit die 

blankes onder mekaar verdeel, 
nle oor die Kleurlinge nie, m aar 
oor die fe lt da.t die r eger ing die 
wet deurgevoer het sonder inag
nem ing van die verskanste klou
sule in die grondwet . Daar is 
twee verskanste artikels - die 
cen oor die n ie-blanke se stem
reg, en die ander oor die crken
ning van die twee tale. Nie die 
amptclike opposisie n ie, wat wei 
beter weet, bet geskr ik nic, maar 
die gcwone lid van die E ngelse 
publiek wat nou vrees dat as 'n 
gewonc parlementere party
meerdcrbeid die een verskanste 
klousule kan plattrap, niks in 
die pad staan om te verhoed dat 
die ander een ook platgetrap 
kan word nie. Nou kry ons 'n 
g root woeling onder die Engels
~oprekendes oor konstitusionele 
&nke s onder dat ons maar 'n 
enkele stap in die rigting van 'n 
republiek of nuwe grondwet be
weeg het . Die Engelse stig nou 
ook 'n bulte-pa rlementere volks
beweging waarYoor die 1L."'.P . 
s o ba ng is dat by die oppos is ie 
aanhits om bulle dood te s·wyg 
s oos hy die O.B. doodgeswyg bet . 

Dit lyk nie of bierdie beveili
ging van 'n paar parlementere 
setels enigsins opweeg teen die 
onrus en gevare wat dit buitc
kant die parlement aan d ie gang 
gesit het nic, sowel onder die 
blankcs as die nie-blankes hier 
en in die buiteland. 

RAAK NIE K E R N NIE 
Dit raak geens ins die wese van 

d ie kleurvraagstuk nie. Die 
kleurvraagstuk kan aileen opge
los word wanneer ons 'n verhou
ding tussen blank en nie-blank 
bewerkstcllig wat berus op 'n 
grondslag van vreedsaamheid en 
welwillendheid. D ie huidige 
rnaa rteel plans net 'n deksel bo
oor die nie-blanke, wat hom 
daarteen steeds in groter mate 
~al verset namate sy kra g ann 
was. J y kan geen volk onder
hou d eur sy onrni kkeling nan 
bunde te Ie nie, en die huidige 

inkorting van m ua- sal tot s teeds 
kragdadl(er aritn~Jie onder nlle 
nie-bla nkes dwursdeur die Unie 
lei. 

Die oplosslnr le in die aan
vaarding van alr ehele serre~rasie 
vir die inheemse n ie-blankes. 
Selfs die cehard&te liberuliste, 
eoos wyle min. H ofmeyr, bet 
openlik verklaar da t bulle alge
hele &egrec a&ie as ' n regverdige 
oploss ing be!!k ou indien d it maar 
net p rakties u itvoerbour i!t. 
Daar k a n d us geen beginsel
beswaar teen so 'n beleid wees 
nie, n bg binne nbc buite Sold
Afrika. Op die regte wyse aan
gepak kan so 'n bcleid sclfs die 
wclwlllende samewcrking van 
die nic-blanke vcrkry. Bcpaalde 
gebiede waarln die nic-blanke 
die hoogstc gclcenthcid van ont
wikkcling en eclfbcstuur sal he 
onder tocsig van die blanke 
voorlopig, sal 'n suigkrag vorm. 
Geen nature! byvoorbccld sal na 
Kaapstad kom om mclkbottels 
at tc !ewer indien hy in sy cie 
gebied 'n amptcnaar of vo.kman 
kan word nic. Dan kan daar ten 
duidelikstc ann die wereld ge.se 
word dat die nlc-blanke in sy 
eie gcblcd die stemrcg hct -
tcrwyl die blanke dit daar n ie 
bet nie - en dat hy gevolglik 
nie daarop aanspraak kan maak 
om ook stemrcg in die blanke sc 
gebied te bcsit nic. Wclwillend
hcid sal dan pick maak vir die 
huidige groeiende vyandskap en 
gevoel van vcrydeling by die 
nie-blanke. 

iBRITSE S IELKUN D E 

Ons moe t eers aan die nie
bla nke regte gee voordat one 
regte wegneem. Ons moet sy 
welwillendheld koop d eur lets 
van sy eie a nn hom te gee. Ons 
knn baie leer In di6 opsig van 
die Brltse impe ria lism e. D eur 
geleidelilc s teeds m eer regte uun 
onderhoria-e volke te gE>e, koop 
bulle die Ye rset van daardie vol
ke en ulte indellk Is dau rdie vol
ke so dankbaar teenoor Brit
tanje da t bulle nie m eer bereid 
is om van hom nf weg te breek 
nie. So kan ons ook die nie
blanke 11e welwillendheld wen 
d eur hom sy eie dinge te gee. 

WORTE L-VRAAGSTUK 

l\laar om dit te bereik, sal 
daar by die wortel vun aile 
vraagstukke begin moet word
die Britse par tystell;el wat een 
deel van die bla nkes dwin~r om 
die a nde r oor elke mautreel te 
beveg behalwe as dit gaan om 
die verhoging van parlem enttlr e 
s ala risse. Met ' n verenig<le volk I 
wat weet wat b y wil en bereid 
is om op te offer vir sy e ie 
voortbestaan, is algehele segre-
gus ie m oontllk. In die gevai 1 

van die naturelle kan dit vinni
ger gcskicd, in die gcvnl van die 
Kleurlingc noodwcndig mccr 
langsaam. 

Op die vraag hoc so 'n bclcid 
ooit vcrwcscnlik kan word in die 
aangesig van die feit dat die 
O.B. gcen pcrs hct wat opwccg 

In Brittanje is badkamcrs 
nogal •n seldsaambeid. Bcsoc
kers uit Suid-Afrika wat daar 
onder die gewone mense bcwccg, 
is verbaas om te vind dat mens 
jou maar in die kombuis by die 
opwasbak moet afspons wannecr 
jy 'n bad wil neem. 

In 'n groot nywerheidstad soos 
Birmingham, byvoorbccld, met 
ongeveer 'n miljoen inwoners, is 
arnptelik vasgestel dat 142,523 
huisc sonder badkamers Is. As 
aangeneem word dat daar gc
middeld vyf mense in •n huis 
woon, beteken dit dat ongevccr 
drie-kwart van alle huise sondcr 
'n badkamer is. Soveel as 35,000 
huise in die stad bet nie ccns 'n 
eie latrine nie en mecr as 6,000 
is sonder water. 

So ongewoon is sommige Brit
te aan 'n bad dat bulle, wannccr 
bulle 'n buis bet rek wat wei van 
'n bad voorsien is, dit vir hcel
tcmal ander doeleindcs gebruik 
as om hulself te reinig. In som
migc gevallc word dit dan gc
bruik om die stecnkool in tc 
bere, terwyl een gesin dit gebruik 
het om vissies in aan te hou! 

,Ondervinding 
die beste . 

IS 

leermeester 
-Rembrandt 
is die beste 

teen di6 van die H.N.P. nie, bet St'garet." 
mnr. Van dcr Walt gcsll dat as 
'n mens sc saak stcrk is, en jy I .. {-
gaan op die regte wysc te werk .IJ~.(I/Jiil"""' ~ 
deur van elke moontlikc ge- (;'• 
lcenthcid gcbruik tc maak om 
jou saak aan die volk te stcl, 1 Mar. o. D. J , ,. .. Wyk, ~ .. 

niks jou uitcindelik sal kan stuit Tabakboer, 
nie. In 1912 bet genl. H ertzog 1\1001:\00L 

AGB. LEDE: Trek terug. 
MNR. LAWRENCE: As ek 

lets onbetaamllks of iets oneer
bledigs gcse hct dan trek ek 
dit terug, mnar ek se tog dat 
u probeer het om ons kort te 
sny, nie op onbehoorlike wyse 
nic, maar ten uitvocring van u 
pligte; ek herhaal dit en ek 
,.ru om he~lcerming \'an agb. 
l~>dt' ann h ierdie kant \'an die 
Huis <oodat hierd.ie plt>IC nie sal 
Ill< na 'n bit•rJlurty nie, maar 
na 'n wuardigt> wt•tg-t>\n•nde \t>r 
gudt>ring, 

DIE VOORSITTER: Orde, 
orde! 1-~k moct 'n bcrocp doen 
op lmlc o.nn albei kante . . . 

MNR. BELL: Vcro.l daar oor
kant. 

DIE VOORSITTER: ... om 
bchoorlik die stilte tc bcwaar 
l<.'nvyl di<' debo.t aan die gang 
is. Sil•gs <'CD lid kan op •n 
kr<'r praat, en die agb. lid vir 
Hospitaal spn•l•k nou die Huis 
toe. 

(Vir h iutli<• ,hartle werk" 
onh'nng parlt•mE>nt.,Jcde nou 
£1,100 per halrjuur W:l.llrYan 
£'100 \rygcsh•l i~ vun inkomste
bt•lu.,tinl!;'). 

m et nlks meer ge!lit as die O.B. l(,p•e.-e: ll!..4.14 • 

vandag n ie. Hy wa-. d ie skeur- ~ D •an die Oes -tabak 
maker in die oog van d ie party ie S t die Roornl'_":_:~-:::::::~~---
en die per~o, maar sy sank was 1garet me " 

Luiota aa di. 
(vcrvolg op blnd.sy 5 kolom 5) aumRA..,'DT-propam YU ,__,.._u.n•clmdlo, s.A.U.J(,, •IJ.• .....,,., • .,...,.. 6.~. 

, 
Gereglstreer ann 

.J rg. 10 

NIE
ORGA 

Groe}lkapteh 
nale voorsitter 'f 
konfcren~ie van 
lede week in Jot 

Die konfcrt>n 
War Veterans To 

Die volgcndc he 
vir die grondv:ct 
weging unnvnar: 

.,Die bchou<l v! 
en g<'I'S van die pl1 
komste wo.t by 
aangcgo.an is <'n d 
hieroor sedert U 
doen is; 

,.Om die hcrrocp 
rct:Is tc bcwerks 
verpligtingc verb 

,.Om die vryhci 
ling tc beskcrm w 
taal en Jncnings\ 

.,Om die bchou 
wcreiniteit tc ve 

.,Om aile vorms 
rismc uit te roc!, 
tit'S of Kommuni1 

,.En om rasscha 
Unie tc bcvorder. 

Aile oud-gcdlen<l 
Gcalliccrde mo.gte 
alma! oucr as nl'g• 
die bcweging aa 

TEE~ Dll~ Itl 

,.Ons doc! is om 
te verslaan, wut F 
gees is, maar on 
vredevollc doc!: 
'n vcrenigdc S 
volk; ons hct ons 
gcwy", hct groC'p 
gese toe .hy die d 
fcrensic afgcsluit 

Daar is besluit 
ging by ge<'n best 
sasie sal aansluit 
alle organisnsiPs 
rcgcring is, bchnl 
munisti<'sc party, 
word. 

Johannesburg ~ 
ging sc boofkwarl 
ondcrvoorsitt<'rs I 
gcnl. J, Mitchell 
maj. Kenneth v 
gcn.-maj. A. R. 
maj. K. Ray, brig. 
mnr. Dolf de lo. 
F. A. Hewat. 

Mnr. L. Kanc-B 
nasionalc YOorslttl 

GEE?\ KU:l 

Volgens bcrigtc 
sc koerentc versk 
Torch Commando 
sondcr 'n klcursk 
Lidmaatskap van 
sic sal vcrkry word 
en nie op grond 
Nie-blanl<cs sal 
van die orgnnisnsl 
mits plaaslike k 
aanvaar. Blykbna 
sci van gcm<'ngdc 
aanvaar, horw<'l 
daarvan in die ha 
like komitces gela 

Voorts word \'Crl 
Torch Commando ~ 
party is en nie st~ 
sock nic. Dcrhalw 
bckostig om die 
wakker tc maak oo 
van menscregte en 
(soos die polltlcke 
skerper klcurskeid 
ten einde die bl 
korps te wen nic. 


