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VAN KOREA NA PERSIE 
Dr. Otto Strasser gee onderstaande heskouiug in ,·erbanJ met die VI'(>· 

desonderhandelings in Korea en die Russiese oogmerke in die algemeen: 

Jr~. 10 Knap<,ta<l, 18 Julie 1951 Prys Sd. Nr.33 

Die meeste mense voel nogal gelukkig daaroor dat die balansstaat in 
Korea met die stelling kan begin dat dit nog die enigste van sy soort is -
met uitsondering natuurlik van die ,klein oerwoud-oorloe" in Agter-Imlie 
wat reeds jare lank aan 'die gang is. Wat die oorlog in Korea self betref, is 
die openhare mening nog steeds ontstel oor die feit wat deur genl. Bradley 
aan die lig gebring is dat die Amerikaanse V(>rlie~:~e in Korea vir die jaar iu die 
omgewing '\·an 150,000 man te staan kom. 

Engelse Prys 
Dr. Malan Nou 

Totdat hierdle onthulling in dat die vraagstuk van Formosa die slaap gcsus sal word dcur 
die senaatskomitee ~edoen is, nog onbeslis gelaat sal word in- die gevoel van ,vciligheid" wat 
bet die Truman-re,ering nog dien Rusland Peking daartoe sal 'n onbewapende Duitsland bled 
steeds die lndruk probeer skep I kan dwing. aan die een kant en die afwc-
dat die Ameriknanse verllese I sigheid van 'n Russiesc opmars 
maar rondom die 70,000 is, en 
die pers bet hlerdie verliese nog 
in g('ringskattin~ gebring deur 
di(' oordrywlng van die kommu
ni&te se v('rliese wat gerniddeld 
twintig tot dertig maal boer as 
die Amerikaause opgegee is. 
Hierdie propagandistiese oordry
wing wo.t sclfs In die ernst1ge 
Amcrlkaanse blaaic gc:;kied het, 
is ten okerpstc deur gcnl. Mac
Arthur verwcrp toe hy op die 
vraag van Dcmokratiese Mc
Mahon ondubbelsinnig. verklaar 
bet: .,Ek !IOU se dat die g('Sn
menUike v<>rliese wat ons die 
vynnd tocgedien bet, ongeveer 
in die verhouding van S tot 1 
stuan mc•t ons eie verliese." 

RUSSE SE SPEL 

Volg Nou V.P. 
Se Beleid Se 

Lawrence 
Die stelling dat dr. 

Malan net soos genl. 
Smuts en genl. H(>rtzog 
voor hom die statehonds
konneksie bewaar en di(> 
minder redelikes van !')" 

volgeliuge r(>d -van ~n af
sakking in Boere-isolasie, 
word deur die im.·loed
ryke Britse hlad Th(> 
Economist g(>maak. Tot 
'n byna soortgelyke ge
volgtrekking kom mnr. 
H. G. Lawrence in die 
Cape Argus '\·an 14 Jnlie. 

Die Economist vcrwys na die 
afgelope parlcmentsitting met al 
die strydwekkcnde maatrcels 
waarin daar sprake was van 
burgcroorlog, maar meen dat in
dien daar ooit sprakc van 'n 
burgeroorlog sal wccs, dit sal 
gaan oor die vraagstuk van rc
publikanismc. Hierdie stryd
wckkendste van aile Suid-Afri
kaansc sake, loer om elke hoek. 
Die blad verklaar dan dat daar 
'n diepe ontcvredcnheld bestaan 
oor die Britse kritiek op Suid
Afrika ,met die gcvolglike bc
gecrte om die bande dcur te 
knip en die onafhanklikheid van 
die Unie met die ccn of andcr 
dramatlesc handeling voor die 
wereld af tc kondig. So diep i!o 
hierdie g-evoel onder die meer 
ek<,tremi!ttie!>e Xasionnliste dat 
dr. 1\lalan dit reeds nodig ge
vind het om sy eie posisie op
nuut te verduidelil{. 

,Hy bet verklaar dat anti
britsc gevoel aileen nie 'n goeic 
grondslag vir rcpublikanismc is 
nic, maar dat 'n republiek aileen 
kan kom met die toestemming 
nie net van die Afrikaners maar 
ook van 'n rcdelike aantal En
gelssprckendes en nadat die 
volkswil eers behoorlik gctoets 
is." 

Ten slotte se die blad dat dr. 
Malan ook die rcpublikcinsc 
konsepgrondwct van 19U vcr
werp bet. 

,Snaaks genoeg is <lit nou 
die taalt van hierdie Afrika
nerstaatsman-net I'OOS dit die 
tank van Smuts en Hertzo~ 
voor hom was-om die bande 
van die Statebond te htutdbanf 
en die minder r('delik<•s nm 
sy volgelinge te re<l vnn 'n af
sakking in Boere-fRolasionis
me." 

Het Saf Geword 
Dr. :Malan o;e verklurings ty

dens dit" afgelopt" sitting bied 
intere!>'iante getuieni'> van die 
vooruitgnng wut by ..,edert die 
aanvnnrdinlt van sy hoe amp ge
maak het in dit" ri~tting van re
orientnsie van Nll~ionnle beleid 
ten einde dit mt"er in oor<>en
stemming met die ~-an <lie Ver-

enigcle Party te bring, skryf 
mnr. H. G. Lawrence in sy weelc
lik.,e politiekt" oor.,ig in die Cape 
Argus. 

.,Daar bcstaan geen twyfcl nie 
dat die cer:;te minister aan:;icn
lik sugter geword het met die 
vcrloop van jare en die las van 
vcrnntwoordclikhcid.. In sy urnp 
staan by kop en skouers bo RY 
lcollegus uit en hy bet baic ge
dO<'n om tt" vergoed vir die on
besonnenhede wat sy leiersl<UI> 
lx>derf bet tydens die 15 jnnr 
wat <lie Nusionule Party in die 
politieke woestyn verkeer het. 

,.Hy bet uiteindelik 'n realis 
geword en gevolgliJ< be-.ef ('n 
erken watter doo<lsgcvanr <lit 'ir 
Suid-Afriku is om gei.,olf'erd te 
stnun in 'n gevaarlil< en omgt>
krapte w~reld. 

,En so bet on'> die bemoc•di
gende toestand gekry, wut die 
afgelope sitting openbanr h, van 
eenstemmigheid tus..cn dil' ' rl'ge
ring en die opposisie in verban<l 
me~ die fl.'it dat die 1\fidde-Ooste 
ons onmi<ldellike strategit"'>l.' ver
dedigingsfront mot"t wt"e'>." 

BELANGRIKE 
VERGADERINGS 

VAN 0.8. 
Baie belangl'ilc(' bemadslagings 

deur di<' l<•ier~o Vt\n die 0'>!>ewa
brandwng snl nun!ltuunde maand 
plnasviml wumwer clie uitvoe
ren<ll.' korni• t' van die Kaap
lundse Beheerruad in Knupstad 
en die uih'oerende ruad van die 
Grootraad in Potchef1>troom ver
gader. 

In verband cluarmee bet duar 
reeds sekere voelhorings in 
Frankryk en Skandinawie ver
skyn wat wil voor;:('e dut Mos
kou bereid snl wees om die no
dige druk op Sjinu. uit te oefen 
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indien Washington sa1 afsien 
van die bewapening van Duits
lnnd en ~>Y m1ywing by die 
W e s t e r s e verdedigingstelsel. 
Hlerdie gerugtc kan nie sonder 
mecr opsy gcskuif word nie, 
want die voorkoming van Duits
land se herbewapening en sy in
lywlng by die \Vesterse verdc
digingstelsel bly die A en Z van 
Moskou se politick. Ten ei,Jldt" 
hierdie oogmerk te bereik, sal 
1\lo!-.kou sonder twyfel bereid 
wees om hoewel nie self nie, 
nogtans sy satelliete te dwing 

Kommuniste In 
Departement 

:Nog meer b<'WY~>c dat die 
Amerikaanse dc•1mrtement 
van buiteland>;c> ;.uke <leur
spek is vnn kommunitsticse 
elemente wnt die. Amerikaan
se buitelandse beleid be
invloe<l, <;oos dl.'ur ons buite
lund;;e medewerl,('r ~ki 'in 
vorige by<lraes beklem1oon i!t, 
bet verll.'de week nan d~e lig 
gelcom toe minh.ter Acheson 
op 'n pers_konft>ren!>ie erken 
bet dat 'n aantal amp
tennr<' in die~ depart<>ment ge
Skors is kr-.tgtens die wet op 
lojnliteit cn Yeiligheid. Hy 
wou cgter nie w hoeveel nie. 

Omler die van wie d~t be
lrNld i., dat bulle geskors is, 
is 'n seun van dr. Grady, die 
Amerilmansc ~e!>ant in Per
sie, waar daar op die · oom
blik 'n kwaai diplomatieke 
<;tr)'d tu~oscn die \Vest~ en 
Ru~land WOCll 

Die propaganda-slentcr het 
ontstaan dcur dat die pers ecr
stens aileen . die Amerikaansc 
vcrlic.sc bekend gcmaak bet en 
nie ook die vee! boer verliesc 
van die Suid-Koreaners nle, en 
twcedens dat in verband met 
lie Amerikaanse verliese aileen 
die slagveld-verlicsc ten gcvolgc 
van vyandclike optrede opgegee 
is en nie die verlicse as ge
volg van bevriesing, sickte, on
gclukke, ens. nie, wat die gesa
mcntlike slagveld-verliese vry
wcl oortref. 

om toegewings te mnak. ·want l''-- - - ---------
sonder Duitsland bly die hclc so-

VOORWAAitDES 

In verband die voorge:;telde 
vredesonderhandclings kan aan
geneem word dat Moskou en Pe
king minstens op die volgende 
voorwaardes sal staan: Noord
Korea bly kommunistics, Rooi 
Sjina sal toegelaat word om 
dec! te neem aan die vredes-

genaamde Wcsterse verdcdi
gingsfront in Europa maar net 
'n stukkie papier en die res van 
die Europese vastcland bly uit
gelewer aan die genadc van 
Moskou. 

~'IE DADELIK NIE 

onderhandelingc met Japan, Hierby is dit nie aileen moont
Rooi Sjina vcrkry 'n sctcl in die lik nie, maar selfs waarskynlik 
V.V.O. en ontvang die eiland dat Rusland vir die onmiddcl· 
Formosa na die vredesluiting like toekoms gecn regstreekse 
met Japan. Dit sprcek \'nnself aanvalsplanne ten opsigte van 
dat sulke voorwruude., 'n dub- Wes-Europa koester nic - v·eral 
belsinnig(' oorwinning vir Pe- daur hierdie gebied vir hom v·ei
king en Mo!.kou sou beteken. lig is solank daar geen sterk 
Indien die drnmaticse Mac- Duitse leer a!! damwnl teen 'n 

aan die ander kant. Die lang
durige konferensie in Parys hct 
getoon dat Moskou hierdie tema 
in steeds nuwe variasies spin en 
dat daar gewillige ore in Parys 
en Londen is om dit op te vang. 

MIDDE-OOSTE 

Die n:aapstad!>e wrgadering Arthur-strydvraag enige gcvolg Russiese opmars clien nie. Dit 
sal vroeg in Augustu!> plaasvin<l gehad bet, dan is dit ongetwy- bly dan maar net 'n vraag vir 
c;odat <lie Kaaplundse verteen- feld dat selfs die militerc spreek- die Russiese algemene strategic 
woordiger~; in staat snl wees om buise van die Truman-bcwind l of en wanneer die opmars dcur 
<lie \"t"rgadering v·an die U.R. tans die noodsaakllkheid erken die Duitse nicmandsland sal ge
wat teen die middel v-·nn Augus- dat Formosa uit die hande van skied. Hierdic taktick van Mos
tus in Potcbefstroom gebou sal I die kommuniste gchou moet I kou bet nog boonop die voordeel 
wortl, by te woon. word. Die moontlikheid bestaan dat Frankryk en Engcland aan 

Hicrdic algcmcne strategic 
van Moskou - om in Europa 
die bewapening van Duitsland 
in allc omstandighede tc belct 
en hom daar nog 'n tydjic rus
tig te gedra en as prys daarvoor 
sekere toegewings dcur Peking 
ten opsigte van Korea te mank, 
sal vir hom nog maklikcr wees 
indien hy intussen nie aileen sy 
cie bewapcning, vera! op die gc
bied van atoomwapens en -af
weerwapens, vervolmaak nle, 
maar ook in ander werclddclc 
oes-moontlikhedc skep. Dit. ~eld 
veral die Miclde-Oo"te In die al
gemeen en vir Persle Itt beson
der. In hierdie belangrike teater 
vir 'n Engels-Russiese wllreld
oorlog bet daar danksy Rusland 
9e afwagtende houding groot 
moontlikhede vir hom ~ekom. 
Terwyl Persie voorhecn stcrk 
anti-Russies wn.s, bet die onver
setlike Britse imperialistiese 
hooding in \'erband met die olie-

ERKE.N WARE OORSAAK 
VAN STRYD TEEN 0.8. 
.. Een van die uiBtaan· 

de .kemnerke "·an die af
gelope parlem(>ntsitting 
was die '\·erlies van ,·er
troue in die V erenigde 
Party om ,die go(>dert~ te 
lewer,' wat ,n ver·klariug 
hied vir die opkoms '\'an 
group captain A. G. Ma
lan en kommalld:mt Dolf 
de Ia Rey. Die Nasio· 
nale Party bet {lit~ self de 
ondervinding tydcns die 
oorlog gehad toe die vo)k 
vertroue in hom ,·erloor 
het en agter die Ossewa-

Vl'IUlg,;tuk 'n hoogs gun.stige t~

hrandwag aan geloop het. sl{akel, maar terselfdertyd 
ool< teen genl. Smuts wou re
belleer! 

stand \'ir Rus1and ~eskep. Die 
volk en regering van Persie is 
tans hcwlg o.ntl-Engelsgesind en 
vasberade om enige geweldda
digc optrede van Britse kant 
met gewcld tc bcantwoord. Ju
rldics en kragdadigllk ondervind 
Persie hicrin die steun van Rus
land, wat sclfbewus op die agter
grond bly, maar hom nictcmin 
voorberci om sy regte te gebruik 
kragtcns dte Russies-Persiesc 

,En wat 'n taak het 
ons geha<l om die gemors 
later weer op te ruim !" 

Bostaande woorde is gebe· 
sig deur 'n senior-lid van die 
redaksie van Die Burger, mnr. 
P. J . Cillie, toe by verlede 
week 'n byeenkoms van die 
Institute of Citizenship in 
Kaapstad toegespreek bet. 

D it openbaar nogeens clie 
ware motief wat daar agter 
die H.N.P.· leiding se ·stryd ge
sit bet toe die volk opgerui 
is om uit die Ossewabran dwag 
te bedank omdat laasgenoem
de dan met genl. Smuts sou 

Die volk het agter die Osse
wabrandwag aangeloop en 
vertroue in die H.N.P. verloor. 
Daardie vertroue in die party 
moes toe herstel word deur 
wantroue teen die Ossewa
brandwag te saai! 

verdrag van 1921 waarvolgens 
Toe daar gese is dat die Russiese troepe in Persie toege

O.B. nazisties en selfs (by laat sal word sodra troepe van 
monde van mnr. Eric Louw) 'n andcr moondheid daar voet 
kommunisties is, was· dit aan wal sit. Wat Korea aan ak
maar net ,opruiming van tualiteit go.an verloor, sal Pel'llie 
die gemors" wnarin die of Binna, Duitsland of Joego
H.N.P. beland bet omdat 1 Slawie wen. En die be~>lissing 
die voile vertroue in hom j danroor 1~ in die hamle vnn 
verloor bet! l\lo"kou. 
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DIE O.B., VVOENSDAG, 18 Julie 1951 

MAK OLIFANTE 
Die berig dat die Britse regering meer as tevrede is met 

die militere bydrac wat die Suid-Afrikaanse minister van ver
dediging op die Londense verdedigingskonferensie van die 
Britse Statebond aangebicd hct - so tevrcde dat die B.B.C. 
dit selfs 'n paar maal uitgesaci het - moct ons volk tot 
nadenke stem. Daar is nasionaalgesindcs wat oor hierdie 
Empire-verdediging nie baie gelukkig voel nie, maar wat 
hulself troos met die gedagtc dat dit 'n nasionale regering 
is wat die verpligtinge aangaan en dat alles daarom in orde is. 
Maar dit is juis hier waar die geva.ar le. Daar is prinsipieel 
geen verskil hoegenaamd tussen die beleid van wyle genl. 
Smuts in 1939 en die van die huidige 1\lalan-bewind in 1951 
nie. Daar i~ aileen die versldl dat waar ·stegs 'n deel van die 
Suid-Afrikaanse bevolking destyds bevrees was vir 'n ,Duitse 
bedreiging", die oorgrote meerderheid blankes vandag in ons 
land bevrees is vir 'n ,Russiese bedreiging." lUaar as dit in 
1951 nodig is om diep, ja baie diep in die Britse Empire
verdedigin~stelsel in te kruip om<lat Suid-Afrika klaarblyk
lik deur Rusland bedreig word, watter reg het 'n Nasionalis 
om die Smutsbewind te \·erwyt dat hy ons in 1939 aan Enge
land se oorlogswa vasgekoppel het omdat hy toe geglo het 
dat Duitsland 'n gevaar \'ir Suid-Afrika is? Dit help nie om 
te se dat Duitsland wei gecn gevaar was nie. Danr is mense, 
selfs in die parlement, wr.t volhou dat Rusland ook gcen ge
vaar vir Suid-Afrika vandag is nie. 

Wat nou gedoen word deur ons nasionalc regering is 
om 'n streep te trek deur die Afrikaner se prinsipiele stand
punt ten opsigte van Britse Ryksverdediging, en juis omdat 
dit 'n nasionale regering is, wat vertrou word deur die volk, 
is hierllle optrede so gevaarlik. 

VERDJo~R AS S~IUTS 

En ons nasionale regering gaan veel verder as gcnl. 
Smuts. VVaar laasgcnoemde voor die uitbrcek van die oorlog 
nooit van 'n ander oorlogsterrein as Afrika gcpraat het nic, 
en manr eers later namate hy deur sogenaamde ,militere 
noodsaak" daartoe gedwing is, troepc buite Afrika gestuur 
het, verkondig ons nasionale regering nou al as aanvaarde 
beleid dat Suid-Afrika die Mi~dc-Ooste vir die Empire sal 
verdcdig en wei in veel groter mate as enige and«>r dominium, 
en volgens min. J<;rasmus self, OJ> 'n veel grotcr i-~kaal as wat 
genl. Smuts in die ,·orige oorlog Suid-Afrika se vermoe in
gespan het. 

Met hlerdie soort beleid word ons ,·olk heeltemal ge
speen van sy tradisionele hooding teenoor die Empire -
daardie beleid wat dr. Malan en sy partygenote nog gedwing 
het om in 1939 so hard te praat teen die Britse vlootbasis 
in Simonstad, maar waar\·an ons sedert 1918 niks meer ver
neem nie. 

Maar ons het nic hier te doen met blote kortsigtigheid 
soos sommige rcpublikeine blykbaar meen nie. Ons het hier 
te doen met doelbewuste beleid. Dit is tog immers ten dui· 
delikste deur die eerste minister sedert sy terugkecr uit 
Londen in 1949 gestel dat hy voortaan ,in enige omstandig
hede by die Stntebond wil bly.'' Selfs as ons 'n republiek sou 
kry, moet daardie republiek 'n lid van die Britse Statebond 
wces - 'n Statebond wat dan ook nie mecr ,Brits" gcnoem 
mag word nie uit vrecs dat dit republikeinse reaksie kan 
uitlok. Wanneer mnr. Erasmus Suid-Afrika. in Londen dns 
stewiger inweef by die Brit~;e J~mpire-verdediging as wa.t genl. 
Smuts ooit gedoen het, dan is dit nie maar net 'n verbygaande 
geleentheidsoptrede nic, soos baie Xasionaliste blykbaar glo 
nie. Dit is lloelgerigte beleid wat \ir die toekoms aanvaar is. 

VEEL GEVAARLIKER 

En ons hcrhaal: hierdie vasknoping van ons volk aan 
die Britse Empire is vecl gevaarlikcr as die van Smuts omdat 
ons huidige regering die rol van mnk olifante speel. Terwyl 
die mecrderheid van die volk nog rcpublikein::; is en anders 
'n protcsterende stem sou verhef het, vcrtrou hulle nou hul 
leiers wat so af en toe darem nog die woord ,rcpubliek" in 
die mond nccm. al is dit maar net om dit 'n paar dae later weer 
in tc sluk. soos min. S. P. le Roux 'n paar wcke gelede. En 
die opkomende geslng wat anders eintlik tot ,·ersterking van 
die republikeinse stroom sou gedien bet sodat ons later nie 
net 'n republikcinse ideaal nie, dog die republiek self sou 
he, word deur hierdle saamskakeling met die Empire heelte
mal ,.,·erbap." Waar die jeug in die verlede die republikeinse 
speerpunt was, vind ons dan ook dat dit ,·eral die H.N.P.
jeug 1'1 wat vanda~ die bande met die Empire \'Crgoelik met 
die~elfde argumente van ,beskerming", ,nuwe stateboncl", 
ens., waarmeen die Sappe van weleer hul belei<l verdedig het. 

Afgesien van die feit dat dit necrgelegde beleid van die 
cerate minister is om ons binnc die Empire te hou, en dus 
aan Empire-verdediging deel tc ncem, wil dit ook voorkom 
of die regering weens die kwaai kritiek van anti-britsheid 
wat hom al die jarc voor die kop geslinger is, nou hierdie 
kritick wil afwas deur blykc van groter lojaliteit jecns 
Brittanje as sy voorgangers te openbaar. Ons vind hierdie 
neiging reeds in die naarstigheld waannee die n.N.P.-leiding 
die eerste die hestc Engelssprekende wat hulle die hande op 
kan le tot kanclidaat of hoofbestuursJid be\'order, soos die 

(Vervolg in volgende kol.) 

~~ Van Die Os Op Die E.~;r 
.:~ I 

Moellie .Szmarder Betas- !l! Deur Sybrand Ill I Is hu~lc nic brs1g om .sommigc to' · 
tings H ef llie ! van dtc ~orsakc van d1e Fransc 

Rcwolus1e weer tq Jaat herlccf 

'n Leser uit Stellenbosch, wat llastinggeld in die staatskas I nle? . 
die beskele handvatst>ls Uil" stort? Ek weet nle. En wat .. En met d1t a~es word nog 
verkies, stet voor dat lnko~te- van die salarisman en die loon- gl'praat van ho~:r belastlngs, 
belasting heeltemal afgeskaf trcltker? Sal hulle beter of VF:RAL ONDER DIE LAER
word en dat in die plek daar- slcgter daaraan toe wees? En BET AALDE GROEPE. 
van 'n se(!lbclasting iehef word. hoc sal dit die handel affekteer? .. ,Ons bou 'n Vollt,' of ,Ons 
Hy skryf: Ek stem saam met my Ieser: moet 'n Volk bou: 'n gcsonde, 

.,Ek waardeer jou rubriek dit sal besondcr interessant lewenskragtige volk . . . ' Dis 
bale - dit is interessant en wres om die .,bclnstlngbetaler'' die lcusc, nee, die krete wat '.: 
gee nogal baie inligtlng. Der- se mening te verneem. Wie mens gedurig hoor uit die mon- :,• 
halwe ,,1 1 ek ook graag 'n bie- stem . vir .,Uil" se seiHbelasting de van juis daardie hoe salaris-
tjie help as ek kan. ~n Wle stem vir Oom Klasie sc trekkers Is dit 'n wonder dat 

,Dit sou baie interc.ssant wees mkomstebelastlng? mens nie mecr groot gesinne 
om sckere onderwerpc tc neem onder die volk kry nie? Terwyl 
en die beskouings van verskil- Beta ling JF at H ulle die parlementsmense gedeeltelik ~ 
Jendc lede van die publick daar- van belastlngs vrygestel word. 
oor tc verneem. In Die Oog Cehad Het word die belnstings oneweredig 

onder die volk verdeel, net soos 
.. Minister Havenga het gesc 

dat hy die middel-lnkomstegroep .. Vader van Agt," een ,·an my die lewenskostetoelaes ongclyk 
moet waarsku dat hy hulle lesers uit Middelburg, TraJlB- en onregvcrdig aan die volk uit-

vaal, praat sy hart uit oor die gedeel word, want ek, met 'n 
swaarder gaan belas. Dit mag 1 t " h 11 groot gesin, kry net soveel of " 
nogal nodig wees want die hoilr- .,par emen sm~nse wat u c f' 
inkomstegroep wil al nie meer eie salarissc verhoog terwyl hul minder nan toelaes as die pcr-

kiesers all('<'n die las van die soon met diesclfde of 'n hoer 
produ.srer nie, want bulle se 
hulle betaal te veel bclastings hoe lcwenskoste moet dra. Hy salaris met cen, twee of gecn 

vertel ook sommer van die wors kindcrs of afhanklikes nle. 
Daar is ongetwyfeld niks nie 
wat 'n mens meer hinder as om wat oorlede SIEmer van Re!lB-
'n maand se salar'is af tc gee burg oor die parlementstoelc ln W'ors Oor Die Stoele 
aan inkomstebelasting. Ek wll Kaapstad slcn hang hct . . , . 
byna so ver gaan om tc se dat Hy skryf: 
met inagneming van die boll .. As grvolg van die bcrigte 
lewenskoste, niemand 'n vorm dat die parl~mentsmense hulle 
behoort in tc vul as hy nie cle salarlsne nou weer so hoog 
£2000 skoon verdien nie. opgestoot het, voel ek of ek 'n 

JJ"at t·an • 11 SeP.lbelas
ting? 

.,Sou dit dan nle beter wees 
om Jiewer 'n seiilbelasting in te 
vocr op tjcks en kwitansies vir 
salaris-ontvnngste nie? Ook 
vir aile inkopc en verkopinge. 
Byvoorbecld 'n boer kry ~Y wol
tjek van 'n £1000 en daar Is 'n 
£150 seelbelasting op en ou aia 
Fya kry hnnr £1/10/- per maand 
en daar ill 'n see! ter waarde 
van 117 op die kwitansic. Ek 
gaan koop '5/- se lekkers en 
daar is 'n 3d. seel op my re
kening. Die groot handelaar 
koop vir £140 en daar Is 'n £7 
seel op, rn Sybrand van Die Os 
op Die ERe! koop sy pak klere 
vir £2'5 en daar is 'n £1/15/- see! 
op d!e reltening. 

,.Nou ja, dan bly daar uog 
net superbelasting oor en almal 
is gelukklg want niemand rook 
minder omdat hy 10 pennies 
vir scNs op elke slgnretpakkie 
moet hctaal nie of ry minder 
omdat hy 1/3 aan seelbelasting 
op 'n gelling petrol bctaal nie. 

tirade kan opskop, en ~k sou 
graag wou weet wat die renksie 
van die Wt'rkende bevolldng -
o.f Jiewers die salaris- en loon
trekkers van die land is. 

.. As mens niles in aanmerking 
neem, d.w s. die vcrskriklike 
swaar bestaanslcwe van vandag, 
waar clke sa.laris- en loontrek
ker n!n net gcbuk gann onder 
die bittcrc las van hoi' lewens
duurte nle, maar ook onder die 
druk van bclastings, dan won
der mens hoe OllB ,.wetmakers·· 
dit oor bulle hart!' gckry bet 
om die druk op die. hcvolking 
so swaar te mank, en wat uit
eindelik dle gevolge gaan wees. 

,.Vir die opbou van die land 
is gewoonlik geen geld beskik
baar nie. Ons Konscntrasie· 
kamp-kerkhowe verander in 
puin en woesternyc. Ons kin
ders Ill In 'n groef en moet net 
Jeer wat voorgeskryf word: daar 
is gcen of baie min fasillteite 
om lets anders by te leer. Ons 
kulturrle !ewe moet op sY eie 
bene staan en sien om self te 
floreer: die bietjie staatshulp is 
gering. Ons moet in pondokke 
en agterbuurtcs en blikkiesdor
pe gnnn woon, want daar is 
nie buise nie. Ons hele volks· 
lcwc verval in 'n moeras, want 
,die skatkis is Jeeg.' Ons moet 
altyd hol.'r en hocr bclastings be· 
tanl nan die staat, aan die pro
vinsles en ann die munisipall
teite. Ons moet van die hand 
na die mond Jewe; ons moet ons 
kinders veronreg In die Jcwe 
omdat ons nie alles kan bekos· 
tlg nie en op 'n lac lewe!lBpcil 
moet lewc, en intussen word die 
,wetmakers' se salarisse immer· 
nog verhoog, pleks dat daar ge
strewe word na groter en ge· 
sonde gesinne. Waarom nle 
toelaes gee vir elke kind sodat 
groot gesinne aangemoedig kan 
word nie? 

.. ,Ek sien 'n vark hang aan 
die haak in Londen. Dan word 
wors gemaak en dit hang oor 
die parlementstoele in Kaap· 
stad. My volk eet daarvan .. ' 
Moet daardle gesigte van die 
oorlede Siener van RellBburg op 
hierdie sank toegepas word? 

,Nee, Oom Sybrand, ek se, 'n 
stukkende wawiel hou net tot 
die Jaaste dag toe. 'n Mens 
kan 'n leE'r net tot by die hoog· 
ste sport klim." 

.,As 11 nou hierdle stelling sou 
verwys na 'n ckonoom, 'n be
sigbeidsma.n, 'n onderwyser, 'n 
prcdlkant en aan die man In 
die straat - so 'n soort Gallup
toets sal dit baie interessan"t 
wees om almal se gevoelens 
daaroor te kry - en u lesers
krlng sal miskien dnardeur ver
groot word want alma! sal tog 
bly wees om hul name in die 
koerant te sien. 

.. ~atuurlik gun ons hulle ook 
hulle brood. Ons gun hulle ook 
die betaling wat hulle in die 
oog gchn.d het toe hullc ver
Ities wou word, !'n ons gun hullc 
hul inkomste, want ons verwag 
nie dat hulle daar ver van hullc 
huts en bcsighcde af moct werk 
sonrler betaling nle, maar dat 
dit op so 'n skaal moet geskied 
en dit net om se.s maande per 
janr in die Pr. thuis bymekaar 
te kom .,om wettc te maak," 
dit gun ons hullc nic. AI die 
L V.'s, scnatore en ministers is 
ryk en gegoede persone, me~
te ,·an bulle met geen of klein 
gesinnetjies, !'!keen met hulle 
tlorerende bcsighede en boerde
rye, en om nog uil die belasting
betalcnde bevolking se suurver
diende inkomstc sulltc abnor
male salarisse en toclaes te kry, 
Is, wreed, en om nog daarby 
grootliks vry te wces van in-
komstebelasting ... ! Hy So(•k 'n Setel! 

.,Ek sal u nog mcer sulke kon
tensieuse geskrifte stuur." 

\Vat dink my Je.~ers van ,.Uil'' 
sc voorstel? Indlcn inkomste
&belasting afgesknt word, sal die 
boerc dan meer of minder be-

(Vervolg van vorige kol.) 
gevalle 1\lacleod en Wynne ge
tuig. Dit val dan ook op hoe 
kabinetsministers tydig en on
tydig daarmee te koop loop 
dat Suid-Afrika meer Britse 
irnmigrante invoer as ander 
nasionaliteite. Nog verlede 
week weer hct mnr. Ben 
Schoeman in Holland - nogal 
Holland! - Brittanje gcnoem 
as die eerstc land wanrvan
daan ons graag immigrante 
begeer. 

Die prys wat ons ,·olk uit
eindelik grum betaal ,·ir bier
die skoonwassery van die aan
klag ,·an anti-britsheid, is die 
republit>k - tensy reJmbli
keine betyds wakker skrik en 
tot doe It rdfende opt redt• oor
gaan. 

.. Ek gesels nou die dag met 
'n partyman oor hierdic saak 
,Jn,' se by, ,maar onthou, huiJe 
's almal hoogs verantwoordclike 
per.:one, en as huiJe nie ordent
like salarisse kry nie, mag hulle 
omkoopbnar word ' 

Moet Clo Omkop(•ry 
VerhoC'rl 

,.Nouja, dis die soort argu
mente wnt mens kry, wnar die 
c'c party verdedig moet word. 
Die gcsprek het verder gegaan 
en ek hct maar stllgcbly, want 
,wiens brood ik eet, wieJlB woord 
.k sprcck.' 

,.Manr nou vra ck: As hulle 
vir die bietjie werk daardie 
ho<: salnrissc moet trek, met a! 
die voordcle van toelaes, bclas
tingsvcrligting en pensioene, 
terwyl die hardwerkende dee! 
van die volk, die !lalarls- en 
loontrekkers, oor die algemeen 
vt'r minder ontvnng en hoi;r be
la~tlng moct betaal, i~; ons WC't
makers nie besig om van die 
\'Oik kommunistc te maak nie? 

My Ieser se verwysing na die 
wors wnt in Brittanje gemaak 
's en wat oor die parlcment· 
~tocle In Knapstad hang, vind 
ek vrecslik vermaaklik omdat 
dit so rani' is. Nie om die nek 
van elke parlementslid hang 
daar 'n £1400-wors nie, maar oor 
elk!' parlcmenbtOf'l - ongeag 
wie daarin mag sit! 

Dis nie die man wat tel nie, 
maar die <.toeL Dis nle die lid 
wat belangrik is nie, maar die 
setel. 

Die arme kiesers van 'n kies· 
afdeling kry dcesdae mos nie 
geleentheid om 'n lid uit hul 
midde te kies om hulle in die 
parlement te gaan verteenwoor· 
dig nie. Nee. een of ander 
boetie van 'n politieke party 
word sak-en-pak in 'n kiesaf· 
drllng afgelaai. Die kiesafdc· 
ling soek nie die man nie. Nee, 
die man sock die kiesafdeling, 
want die kiesafdeling verteen· 
woordig 'n stoel in die parle· 
ment en oor die stoel hang 'n 
£1400-wors. 

<Vervolg op bls. 3. kol. 1.) 
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Die Scandrett-Onthullings 

HOE ,, DRIE GROTES '' MET 
DUITSERS WOU AFREKEN 
Dit was op 2 Augustus 1945 dat Clement Attlee, eerste 

minister van Engeland, en Harry Truman, president van 
Amerika, in Potsdam 'n voorstel ingedien het dat aile Duit
sers en persone van Duitse afkoms, in Oos-Europa die land 
moet verlaat. 

Skokkende 
Oogmerke Van 

Morgenthau - Plan 
Die voorstel van Attlee en Truman is deur die oorwinnaars aangeneem en dadelik vol

trek. 
Toe die Potsdam-ooreenkoms opgestel was en die oorwinnaars moes teken, bet Rus

land 'n sekere paragraaf geweier. Dit het gehandel oor die verdrywing van 15 miljoen 
Duitsers uit die land. 

Natuurlik bet die Russe J1ie 
uit liefde vir d ie Duitsers ge
weier nie, maar net om poli
tieke redes. Rusland was van 
plan om lleur weiering ('n ge
skikte sknakset), <lie Amerika
ners en Engelse as die skuld'i
ges te belas. 

Rusland bet die reeling oor 
die verdrywing van die Duit
sers aanvaar en op sy satilliete 
aangedring om <lit 100 spoedig 
moontlik te voltooi. 

Op die bevel van Attlee en 
Truman is 15 miljoen Du'itsers 
gedurende die nag van huis en 
hof verjaag. Van die 15 mil
joen is 8 miljoen doodgeslaan 
en brutaal ''ermoor. 

WREEDHEID BOTVIER 

Vrouens en meisies is vcr
krag, bulle borste afgcsny, die 
maag oopgcsny en die ingewan
de uitgehaa!. Klein kinders is 
uit die vcnstcrs gegooi en babas 
is teen mure doodgeslaan. 

Mans se tongc is uit bulle 
monde gcsny, hul liggame ver
mink en bulle is bewusteloos 
aan borne en lantcrnpale vas
gebind, met lampolie en petrol 
nat gegooi en aan die brand 
gesteek. 

Van Die Os Op Die Esel 
(Vcrvolg van bls. 2 kol. 5.) 

Dit is d!c ontaarding van 
volksverteenwoordiging waar
voor die partypolitiek verant
woordelik is. Die uitgangspunt 
is nie meer die volk wat ver
teenwoordig moct word nie, 
maar die berocpspolitikus wat 
'n sctel moet verower. 

Die kicsafdcling is nie meer 
daar terwillc van die kiesers 
nie; dit is daar terwille van die 
berocpspolitikus. 

Kiesafdeling Slegs 'n 
Bron van lnkomste 

Ek bet my Ieser sc sinspcling 
op die Franse Rewolusie waar
deer. Oorspronklik het die feu
dale stclscl aan sy doel beant
woord omdat die edele leenheer 
'n onmisbare funksie vervul het 
wat in belang was van die tal
ryke lcenmanne op sy landgocd. 
Die cdelman in sy kasteel was 
die ,vader" van die gcwonc 
mense wat op sy grond gewoon 
het. Met verloop van tyd het 
die fcudale stclscl in vcrval gc
raak omdat die leenhccr geen 
onmisbarc funksic mccr vcrvul 
bet nic. Die cdelman bet in 
Parys aan die koning se hof 
gaan pronk en in weelde ge
leef op die belastings wat hy uit 
sy lccnmannc gepcrs bet - son
der om 'n teenprestasic tc !ewer 
Dit is toe dat die hoogstc sport 
bereik is en die feudalc stelsel 
met edelmanne en a! na be
nede getuimel het in Franluyk. 

Daar is trcffendc ooreenkoms 
tussen die Franse edelman van 
die 18de ceu en die beroepspoli
tikus van die 20ste eeu. Net 
soos sy landgocd vir die Fransc 
cdelman slegs 'n bron van in
komste was, so is die kicsafde
ling (my setell vir die bct:'ocps
politikus van vandag ook net 
'n sagtc stoel met 'n groen kus
sing daarop en 'n £1400-wors 
daaroor. Die voll{svertcenwoor
digcr hct verdwyn en die bc
roepspolitikus het in sy skoenc 
kom staan. 

Die skuim van die ondermens- 1 vangcr van Lubin, ook 'n Jood, 
dom hct met hoongelag die 
weerlosc Duitsers bymckaar ge
dryf, bulle met dwang ontbloot 
en toe die naakte mense uit die 
dorp gcjaag. 

[}:~:,~:~~~:::] 
Dit was 'n baie wrede daad, 

wat die sinnebeeld was van die 
Sadistiese Nero in Rome. 

Daar was nicmand wat die 
onreg kon verhocd nie, want al 
die smaad, misdaad en moord 
:s gepleeg onder die dekmantel 
van die Potsdam-ooreenkoms. 
En die ooreenkoms is getckcn 
Jeur die eerstc minister van 
Engeland, Attlee en Truman, 
die president van Amerika. 

DEEL VERSWYG 

Die vadcrs van die Potsdam
ooreenkoms bet baie goed ge
weet dat as die inhoud van die 
ooreenkoms in sy gehecl bckend 
word, die wercld teen sulkc bru
taliteit sal protesteer. Om bier
die rede bet hulle net 'n dee! 
van die oorecnkoms aan die we
reid bekend gcmaak. 

Maar Rusland bet groot be
langstelling daarby gchad dat 
die paragraaf van die verdry
wing van die 15 miljoen Duit
sers bckcnd mocs word. So bet 
die wereld dus 'n jaar later die 
hele inhoud en daarmee die 
volle waarheid te bore gekom. 

'n Stroom van protcs teen die 
Potsdam-ooreenkoms bet deur 
die hele wereld ontwikkel. Tru
man en Attlce gcbruik toe die 
lafhartige ekskuus dat hu!le 
met die paragraaf maar net 
wou verhinder dat die Duitscrs 
in die hande van Rusland val. 

PLAN LAAT VAAR 

was 'n sekcre R. B. Scandrett 
jnr. Scandrett het, voordat hy 
na Moskou vertrek het, 'n ect
maal vir sy vriende geree!. By 
hicrdie gclccntheid het hy ge
praat oor wat die Amcrikaan
se dcpartement van buitelandse 
sake en die Russicse departe
ment van binnelandse sake be
sluit het om met Duitsland te 
doen. 

Hy hct gese dat die wercld 
vanaf 1945 deur Amerika en 
Rusland oorheers sal word. 

Engcland is geheel en a! buite 
rekening gelaat. Amerika en 
Rusland het nie in die minste 
aan Engcland se bcgeertes ge
hoor gegce nie. 

OOGMERKE 
Daar sal nooit weer 'n Duits

land as 'n wereldmag wees nie. 
Duitsland sal net uit 4 provin
sics bestaan onder beheer van 
(1) Amerika, (2) Engeland, (3) 
Frankryk, (4) Rusland. 

Die herstelbetalings-kommis
sie van die Verenigde Volke in 
Moskou sou besluit hoevcel 
mense in Duitsland nodig is 
om die landbou te bewerk. 

Aile mans tussen 15 en 85 
jaar wat nie nodig was vir die 
landbou nie, sou in slawe-ba
taljon moes tlien. 

Amerika ~>n Ruslan<l behou 
die reg om die sJawe na enige 
deel in <11e wtheld te stuur maar 
vera! na Ruslan<l. 

Elke Duitser, ongeag sy op
lei<ling en posisie (selfs pre<li
kante) !>OU verplig word om 'in 
die slaw~>-ba.tuljone te werk. 

Die lewenspcil in Duitsland 
sou afgebring word tot die van 
die bocre in Siberie. Daar sou 
gccn fabricke mcer in Duitsland 
wees nie. 

Amerika en Rusland bet be
sluit om geen lewensmiddel na 
Duitsland te stuur r.olank as 

Die wereld bet egter glad nie wat andcr Iande d ie kos nodig 
hierdie vcrdraaiing geglo nic en gehad het nic. 
Amerika en Engeland is toe ge- Amcril<a en Rusland het ge
dwing om die berugte Morgen- mccn dat gcdurcndc die jare 
thau-plan tc laat vaar. 1945 tot 1946 van 2 tot 3 mil-

Die Morgenthau-plan is 'n joen Duitsers van die honger 
idee wat die vcrwocsting en sou omkom. 
uithongering van Duitsland en 
sy volk bcoog. Die plan is ge
bou op die gedagtc en denkbeel
dc van Baruch. 

Morgcnthau, 'n lccrling van 
Baruch, bet al die gedagtes en 
kwaadwillige uitbarstings van sy 
mecstcr teen Duitsland opgetc
ken en later as 'n plan teen 
Duitsland aan Roosevelt voorge
le. 

Die plan is deur sowel 
Roosevelt as Churchill goedge
l<eur en deur a.lbei as 'n amp
tclikc plan teen Duitsland. on
derteken. 

ONTH'CLLTNGS 
Maar die .wercld sou miskien 

nooit geglo hct dat Truman en 
die Amerikaanse regering be
reid was om die Morgenthau
plan uit tc voer nie. Sekere 
hoofamptenare hct cgter die 
naakte \iraarhcid aan die Jig gc
bring. Die Icier van die Ameri
kaa.nse afvaardiging van die 
hcrstelbetalings - kommissic in 
Moskou was 'n Jood, Isadore 
Lubin, geborc in Pole. Voordat 
Lubin die hoof van die boge
noemdc kommissic geword het 
was hy 'n lid van Roosevelt se 
.,Brainstrust." Die plaasvcr-

GODSDIENSREF:LING 

Ook die godsdicnsvraagstuk 
is dcur Amcrika en Rusland in 
die oostclikc dee! van Europa 
opgelos. 

Nadat die oostelike state soos 
bv. die Oossce-statc, Pole, Tsjeg
go-Slowakyc, Hongarye, Roe
menie en Oos-Duitsland by Rus
land gevoeg is, sou die vraag
stt.:k as volg opgelos word: 

In al die genoemde oostelike 
state van Europa sal d ie Rus
siese Ortodokse Kerk domineer 
onder die bcleid van Stalin. 

Die nuwc pous van die Rus
sicse Ortodokse Kerk sal die 
patriarg van l.ioskou wccs. 

D it was die praatjie wat 
Scandrett, die tweede hoogste 
<tmptcnaar van die Amerikaan
>c herstclbctalingskommissie, 
g::lewer hct om ~Y vriende in 
tc Jig oor die gemeenskaplike 
politiek van Amcrika en Rus
land 

BEDANK 

Een \'an die lleelnemers aan 
die ef'tmaal, 'n hoo~.;·gepJaastc 
amptcna:u, was so gf'skok oor 
d'e politif'k(' oogmerke dat hy 

(vervolg in volgende kolom) 

DR. MALAN HET NIE 
NAS. PARTY GESTIG 

,Belangstelleml," Ste!Jenbosch, 

1
. . 

skryf: 
Dit is, dink ek, noodsaaklik Soos Ons Lesersj 

om so 'n bictjie die geskiedcnis D • S . 
van die stigting van die Nasio- It 1en 
nalc Party, Kaap, in die regte 
Jig te ste!. Miskien bet mnr. 
J. A. Smith die voorgeskiedenis - - -
·n bictjie vergeet. . Israel Maak Nie 

Toe dr. Malan sy afsl{etds-
prcek in Graaff-Reinct gclewer Vrede Met 
bet, het hy gese: ,Ek verlaat 
die k~nscl om die Volk weer te Duitsland 
vercntg." 

Toe hy in Kaapstad kom bet 
hy en, ek meen, dr. W. A. Hof
meyr en adv. De Waal onder 
andere 'n Herenigingsparty ge
stig nadat die Vrystaat en 
Transvaal die Nasionalc Party 
gestig bet. 

Duitsland sc oorlog teen die 
Joodse volk kan nie as bceindig 
beskou word nie, lui 'n aankon
diging wat deur die Israelse de
partement van buitelandse sake 
gcdoen is. 

Na aanleiding van die aan
kondiging van 'n aantal Iande 
dat die oorlog tussen bulle en 
Duitsland beeindig is, verklaar 
die dcpartement van buitelandse 
sake dat scs jaar na die be
eindiging van vyandelikhede die 
Duitse volk nog nie geboet het 
of vergoed bet vir die misdade 
wat deur die Nazi's gepleeg is 
nie. 

So lank as wat hierdie toe
stand van sal{e voortduur, kan 
Duitsland se oorlog teen die 
Joodsc volk nie as beeindig bc
skou word nie. 

Israel het verlede Maart eisc 
van 1,500,000,000 dollar as oor
logsvergoeding teen Duitsland 
ingestel. 

Op De Aar het professor Frc
mantle en andere 'n kongrcs be
le en die Kaapsc N.P. gestig 
onder sy leierskap en, ek meen, 
mnr. Petrus van Heerden van 
Graaff-Reinct as voorsitter. Die 
Herenigingsparty is uitgcnooi 
maar bulle het nie offisieel deel
genecm nie. Adv. J . H. de Waal, 
ek skryf onder korreksie, het 
die saak dopgehou. Hulle bet 
toe met die gekose hoofbestuur 
ooreengekom om weer 'n kon
gres op Middclburg (Kaap) tc 
hou op voorwaarde dat dr. Ma
lan as Ieier gckies word. Pro
fessor Frcmantle het dadclik 
ingewillig en is as voorsitter ge
kies. Van Middelburg het aile 
verdere ontwikkelinge plaasge
vind soos deur mnr. Smith mee
gedeel. Korea Was Duur 
Lof Vir Blad O~rlog Vir V.S.A. 

Dte Koreaanse oorlog wat as 
1\-(nr. Herman Lu'itingb, Pre- polisie-optrede deur die V.V.O. 
toria, skryf: begin bet, hct die vierde bloc-

Ek wil u net baie !of toe- digste en duurste oorlog in die 
swaai vir die duidelike manier geskicdenis van Amerika ge
waarop u ons Afrikaner se saak word. 
stel. As dinge van my sou af- . In effens meer as 'n jaar bet 
hang sou ek 'n nog duideliker die bittere gevegte in Korea die 
beleid wil verkondig nl.: Een V.S.A. mccr manskappe en dol
Volk, die Boerevolk; ccn taal, Iars gekos as die oorlog van 
Afrikaans; een vlag, die Vier- 1812 en die Meksikaanse en die 
kleur, binne die republick van Spaans-Amerikaanse oorloe te
S.A. Laat ons vir ccns en vir saam. Net in die twcede wereld
altyd se Boer is Baas in Boer oorlog, die burgeroorlog en die 
sc land_ eerste wereldoorlog, in hierdic 

(vervolg van vorige kolom) 

'n Yerklaring aan sy departe
ment ingedien het en dadelik 
om sy ontslag gevr:t het. 

Gelyktydig het die man ook 
aan aile vooraanstaande politici, 
ekonomiese leicrs en kerk-leiers 
'n verklaring gestuur. 

Bogenoemde persone het toe 
dadelik by Truman en die Amc
rikaansc rcgcring aangcdring 
om onmiddelli!{ die Morgenthau
plan tc laat vaar. Maar ten 
spyte van alles probecr die 
linksgesindes hoofsaaklik J ode 
in die Amerikaanse departcment 
van buitelandse sake nog steeds 
om die Duitse volk kwaad aan 
te doen. 

volgorde, het Amerika swaarder 
verliese gely. 

Volgens die jongste amptelike 
verslac beloop die Amerikaanse 
verliese aan manskappe in Ko
rea nou meer as 78,000, waarby 
13,000 dooies en 1;2,000 gewondes 
ingeslote is. (Die werklike ver
liese is boer, soos blyk uit 'n 
artikel elders in die uitgawe oor 
~orca.) Hoewel daar geen pre
stese syfers van die dollarkoste 
beskikbaar is nie, het die onder
minister van verdediging, W. J. 
McNeill, onlangs gese dat dit 
enigiets van 2,000,000,000 tot 
10,000,000,000 kan wees. Daar 
moet egter onthou word dat 
pryse tans baie boer is Mo
derne wapens is meer in'gewik
keld en soldate beter uitgerus. 

lf/141'14~ 
mag wees 

Kommando 
-die~ 
Suid-Afrikaanse sigaret 

GI-.30I.l ·A tt 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 18 Julie 1951 

r.&IUEI' VIB OEKLASSlFlSF.Uil)E A0\'.1-;RTENSIES: 

Bu.laboudellke Kennlarewtnn: 
(Verlowlng, huwellk, ceboorte, atertgeval, ID memoriam, gelukwensing, 
en..) ld. per woord; mlnlmwn 211 per plaslng. Voorullbetaalbaar. VIr 
berballngs 25 pst. •ralac. 

llaadelud'l'erteoule&: 
Eerate plaslng 2c!. per woorc! . VIr berbslings 2~ pet . afalac. 

I.Dtoken&etd op ,.Die O.B." (\·trol.)n weekllk•>: 12 16 per Ja&r or G/ 3 per 
e maanc!e. Voorullbetaalbaar. Stuur advertenstecetd. bcatelllnca, eo lntelr.engel~ 
n• VOORSIAO (EDMS.) ISPK., l'oebua 1411, Kaapatad. 

MEDISYNE 
O&SONDBEID I• u recmatlge erte· 

nll, oortulg u aelc deur ona bebsnde
Unp te cebrulk en u kwaal le ont· 
wortel, eJr.ryc, lnllgtln& cratte. Boen.
p-.nl<ldela, Poab111 4.272, Jobanneo· 
burc. B/1/IIHII 

Voor u aile hoop van ctntetnc Jaal 
vaar, en u aan die er1•te onderwerp 
elr.ryc, dan vir oulaaoe, raadpleeg 
Ole Boerevrou, Bue 76159, Jolu\nneabcuc. 

CNr.1) l/ll/4.i 

BEIIANDELINO GRATIS. - On. Ia 
daar .., oortuJc Y&n dat on. •a egte 
8uld·Atrllr.aall:lM ceneeamlddel vtr Ru
maUek, LendepJ1l, BeupJic eo verwante 
Jr.wale ontdelr. bet, c!at one •n sraua 
proefmon.ler un enlgo l1er 11&1 atuur. 
- Stuur 1/0 Ylr poegelc!, tDB., aan: 
ANDREWS 81: PYNPLEISTERS, Poa
bua 7715, Pretoria. 0/12/0 

<Vervolg van kol. 5.) 

'n Roomse dame wat ook in 
hierdie dlstrik woon, kon egtcr 
met die hulp van die Roornse 
kerk sonder moeite twee onop
geleide Roomse plaasarbeiders 
uit Italiii mvocr, wat dadclik 
deur die immigrasieraad toc
gelaat is. Hulle het by d:e ge
noemde dame werk aa:1vaar en 
bet sedC"rtdien spoorloos vcr
dwyn. Die beleid van die minis
ter in verband met vakmanslmp 
en assimileerbaarheid bestaan 
dus eenvoudig nie vir die immi
grasieraad nie. Van 'n amptc
naar van die Nederlandse ge
santskap verneem ek voorts dat 
van die Hollandse immigrante 

GBYSBABJ!: sedC"rt 1949 tussen 75 en 80 per-
GBYSBA.RE, eklltere, ou voorkome,l sent Rooms is, hoewel die ~oom

onnodlg. Oortulc u eel! deur ORYS- se slegs 40 persent van dte be· 
BA&BWONDER die Jongste kun•· lk' N d 1 d •t k matlge wfreldwonc!er, haar eo kopvel VO tng van e er an Ul man 
voedincamldc!el te cebruilr., ekadelooa, Vir N cderlandse Gercformccr
lr.leuratotvry, 15/· per bottel. geld met des word dit feitlik gchecl <'n 
beatelllng.-Boerepa-.nlddels, Po•bus 
4272, Jobannuburc. D/1/11/4.11 al onmoontlik gemaak om te 

Allt.I&TJ'a k1l111mau.e baar, lr.Op'l'el 
voedtoc. Beratel IJr)'share en baard 
blnne een mun4 tot oatuurllke lr.leur, 
of geld teruc. Geen lr.leuratot. 11/6 
Per bottel, poavry. Kontant met be· 
etolllnc. Die Boerevrou, Poabn. 1568, 
Jo......._barc. FH/11/110 

HJ:UBI!:L..~.- Beter meubele tea 
blllllr.er pryee Babawaentu... etool· 

immigreer. 

ltarrttJiu, drlewlele, Unolewne. tap)'te. 
tna., oolr. alt:rd ID voorru.d. Oeu 
Katalocue. Meld wawln u belanc•t•l. 
-VI88lt8-MZOBEL8, Langetru.t 179, 
Kaape~ 1/12/11 

Besoek ons Tak in die Wandel-

RADIO Meubels. Skryf nnn ons Pos· 

gang, Groote Kerk-~tebou, vir 

- ~ Radio's, Elektriese Toestelle en 

b~~~an~ura~~ew~1;. ~~g'~: bestellingsaldelin&', Fhil 1\lorkel, 
Ytrlr.oop en beretel R&dlo'l en l:ltktrleat 
l'oe.teu.. OerecJ,rtreerdo ll:lutrleltetll· I Posbus 2'721, Kanpstad. 
a&DIIemtre. roen 9-aull • 

Teken 0.8.! DIE • 1n op 
Suld-Afrika is vandag 'n Konin.kryk onder 'n Britse konin': 

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

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystel~tel wat die volk verdeel en ve~ vir die 
Partylose Eellheidataat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur h nndJangers van politieke 
partye en veg vir regering deur vrye volk8,·erteenwoordigeM' 
en deskundlce bcroepsverteenwoordigera. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volks
ekonomle. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese intee"rusie 
van die nie-blanke en veg vir territorlale apartheid. 

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

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

I ntekenvorm 
Neem 433eblie/ my naam op 43 intekenaar op ,Die 
O.B/' tot ek u in kenni8 3tel om toe&ending tc staak. 

Bier by inge3luit tlind u die bedrag tlan ................... .. 

...................... .. tlir die eerate .. ................. . maande. 

NAAJI ......... ... .................................................. .. 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POBADREB ....................................................... .. 

Handtekening. 

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

Voes aaaebllet Kommtule by plattcland.H tjelu. 

Ander Se Menings 

Partypol it iek 
Volk Oneerlik 

Maak Ons 
Se Geleerde 

Die partypolitiek m et sy on- ' (wat stemme llfskrik) Yel'bwyg, behocdsaamheid oor hierdie saak 
sedelike metodes worcl ge- eie foute got'dgepraat, the goeie gepraat word en dat daar ge
noem as een van clie belang- punte van dit> t('enstanders in durig verduidelikings moet kom 
rike oorsake waarom ons volk diskrediet. gebring, valse voor- 1 nie. Ons weet dat die Nasionalc 
sedelik agteruit gaan deur stellings gcget>, van drogredes Party bcloof het om gedurende 
prof. dr. H. C. Stoker van gebruik gema.ak nie; ja, selfs die leeftyd van hierdie parlement 
Potchefstroom, in 'n artikel in van belastering, intimidasie en geen strydvraag van die republi· 
Die Kerkblad na aanleiding omkopery ir. 11oms gebruik ge- keinse kwessie te maak nie. As 
van min. N. C. Havenga se maak. A~o ons daarop let hoe die t<'enstanders dit nou een
onlangse verklaring '\'Oor die barb.togtelik ons ,·olk aan poli- man! weet. sluit dit tog nie uit 
Kaapstadse Sakekamer oor tiek saarndoen en ''atter volks- dat ons reguit oor ons ideaal 
die Afrikaner se tekortko- pedagogiese im·loed daar van mag prnat nie.'' 
minge in die handel. hierdie opportunistiese politieke 

stryd op die volk uitgaan, dan 
kan die politlek in bierdie opsig 
geen sedellk verheffende invloed 
op on!l volkslewe gehnd bet nil'." 

In sy verklaring het mnr. Ha
venga onder meer gese dat die 
direkteure en personeel van 
sommige Afrikaanse onderne
mings nie onbesproke is en dat 
hy nie glo dat alma! hul groot 
vcrantwoordelikheid besef en 
dat hy nie oortuig is dat hulle 
gcen misbruik van hul posisies 
maak om hul eie belange reg
streeks en onrcgstreeks te be
vorder nie. 

Prof. Stoker vra of die immo· 
raliteit tot die sakewereld be
perk is. ,.Kan van aile Afrika
'lers in stadsrade, provinsiale en 
ander politieke rade, in die be
roep van advoltate en proku· 
reurs, in mcdiese kringe, in die 
boeregemPenskap en in al die 
g,nder prof<'ssles beweer word 
dat hulle onbesproke is en geen 
misbruik maak van hul posisies, 
nie omkoop en nie omkoopbaar 
is, nie bedrleg en uitoorle en nie 
ander finansieel uitbuit nie ?" 
Hocveel Afrikaners probeer om 
op oneerlike wyse die Inkomste
belastingwet te ontduik, en hoe
vee! diefstalsake waarin Afrika
ners betrokke is, kom nie voor 
ons howe nie? 

OORSAKE 

Die skrywcr verwys na fak
tore wat genoem word as oor
snak vir die sedelike agteruit
gang. Daar is die ervaring wat 
di<' Afrikaner gehad het met die 
tipe Jood wat hom uitgcbuit het, 
die gevolg van die Engelse oor
log, die oorstroming deur 'n mo
dernc Jwltuur wat die Afrikaner 
lo~geruk het van die grondslae 
van sy voorgeslagte, die gods· 
dienstig-neutrale univcrsiteite 
wat weens hul botsende stand
punte opportuniste kweek, ens. 
Sekere oncalvinistiese neigings 
in kerke van ons land is ook me
desltuldig. ,Sodrn 'n kerk sy 
bclydenis nie meer streng hand
han! nie, sy kategetlese onderrig 
verwaarloos, sy prediking van 
die Heilige Skrlt los maak, sy 
huisbesoek afskecp, sy tug nie 
streng beoefen nie, hom groten
deels beperk tot 'n eensydige 
emosionele godsdiens, sy oordeel 
oor ander lewensterreine (inso
ver hulle van die wet van God 
afdwaal> nie !nat hoor nie, dan 
word die weerstand wat sy lid
mate teen die vreemde gode 
moet bied, verswak en onder
myn en leer hulle by gebrek aan 
die regte posltiewe Ieiding nie 
om reg te onderskei tussen wat 
die wil van God Is en wat nie en 
word hul gcloof geen ondersteu
nende krng in hul sedelike !ewe 

POLITIEK 

,Oolc ~;lo t>k dat ons politielce 

SKOLE 

Ons skole weer beklemtoon on
derwys en sport en wedywer met 
mekaar om op hierdie terreine 
die beste resultate, liefs rckords 
tc lewer, terwyl hulle aan knrak
tervorming nie voldoende ann· 
dag gee en by hulle as neutralc 
skol!' van dogmatiese Byb<'lon
derrig en van deursuring van 
die andcr skoolvakke deur bier
die onderrig min of eintlik geen 
sprake is nie. 

.,Wat die huislike opvoeding 
betref - let op die voorbeeld 
wat die ouers aan die klnders 
gee. Hoeveel ouers le('r hul kin
ders nie om ,slim' tl' wees n ie, 
'n bietjie te kul nie, ' n bietjit> uit 
te oorlt' nie, 'n b ietjit> t <' skinder 
nil', 'n bietjie op~tandig teenoor 
die gesag van hul onderwysers 
te wees nie, wit leuentjies te 
vertel nie, op treine hul ouder
dom jonger te mank om goed
lcoper te kan reis nie, de-ur lek
kers omgekoop te word om soet 
t(' wees nie, ' n bi('tjie- stokkies 
te draai nie, tet'nOor besoekers 
hul anders te ~tedn\ as gt>woon
lik nie, en so mt'er. 

ELKEE:-.r S.E PUG 

Ten slotte verklaar die skry
wer dat elkeen by homself en in 
sy eie kring moet begin as ons 
ons volk wil hervorm. ,.En dit 
betekcn dat elkcen in sy hart in 
die eerste pick teenoor God in 
die regte vcrhouding moet staan 
en Sy gebooie <'n ordinansies 
moet liefhe, sy skuld moet bely, 
sy !ewe moct slen as 'n verant· 
woordelike roeping van God, 
verantwoordelik aan God, en 
verder dat hy in die regte ver
houding tot sy naaste sal staan 
en nie selfsug, materHile wins
bejag, sug na mag en eersug 
tot die ideale van sy !ewe mag 
maak nie." 

Moet Ophou 
Swyg Oor 
Republiek 

,N a. ' n tydperk va.n byna. 
volslae swye aan r egerings
kant bet die republikeinse 
ldeaal plotseling weer op die 
voorgrond gekom tydens en 
na. die viering van die 77e ver
jaardag van die eer~>te minis
ter, skryf prof. S. du Tolt in 
Koers. lewe t()t die sedelike agteruit-

1 

gang van ons volk bygedra bet. .,•n Mens kan mo(lilik b('gryp 
Ons politiek is gebaseer op 'n waarom hierdie belangTikt' r.aak 
verkeerde vonn van demokrasie, so spora.dies na vore moe>t kom. 
'n liberalistiese demokrasie wat Hoe sal ons jong geslag deur 
uitgaan van die ongescmde par- hierdie ideaal besi~l word, hoe 
tystryd (wat lets anders is as •n w ons andersdenkendes oortuig 
stryd van rigtings en stand- as ons daaroor swyg in aile tale'? 
punte), waarin elke party sede- Dit word tyd dat die republi
lik geoorloofde en ongeoorloofde kt>inr.e ideaal op t'l'n of ander 
middels gebruik om die meeste wyse doeltreffend gepropageer 
stemme met verkiesings te wert word as die ~agbladpers daar
om daardeur die regeermag te v?or geen rtumte knn a rstaan 

verkiesings onuitvoerbare belof- ,Ons kan maar nie begryp 

Moet Idee 
Met Idee 

Beveg 
.,Die feit dat etlike honderd· 

duisende Duitsers bereid is 
om vir 'n n azi-agtige party te 
stem, skyn aan te toon dat 
ons pogings tot ,heropvoeding' 
skeef geloop bet," skryf die 
buit~ngewone korrespondent 
van White Africa. uit Enge
land na aanleiding van die op· 
koms van nasionaal-sosialis
tiese partye in Duitsland. Hy 
vervolg: 

,Een ding \\at uit hierdie 
voorval duldelik '~ord, is dnt 
mens nie 'n idee kan doodmaak 
deur sy uanhangers dood te skiet 
uie, man.r d.at jy 'n beter idee in 
sy plek mo!'t stel. In ons hui
dige ideologicse oorlog met Rus· 
land kom ons ongetwyfeld met 
'n aantal grondige besware teen 
kommunisme, maar bied ons 'n 
alternatief wat waarlik aile slui· 
mercndc opposisie teen die 
Rooies in Oos-Europa tot ons 
banier sal lok? 

,.Daar bestaan 'n sekere oor· 
eenkoms tussen die vorige oor· 
log en die huidige koue oorlog. 
Klaarbl)"klik was ons se!>·jarige 
oorlog teen nazisme nie geslaagd 
nie ten spyte van die feit dat 
ge('n land nog ooit so det>glik 
verslaan was as Duitsland in 
1915 nit•. Indien ons nog langtr 
oorlog maak teen Rusland ten 
slotte om uit te vind dat die 
kommunisme nog steeds in ons 
midde is, sal dit 'n treurige ver
goeding wees vir die offers wnt 
on~ gevra word om te brin~t. Dit 
sal miskien net so goed Wet'S as 
die \Vesterse volke 'n ideologie~ 
opknapping in hul eie kamp on
derguan." 

Protestantse 
lmmigrante 

J. I-'erguson, De \\'ildt, !>kryf vir 
Die Tranwnler: 

Terwyl dit die regering se 
verklaarde beleid is om slegs 
vakmanne met spesiale be
kwaamhede as immigrante toe 
te laat, en daarby verder te let 
op die assimilecrbaarheid van 
die betrokke persone, steur die 
immigrasieraad hom glad nie 
daaraan nlc en pas presies die 
omgelteerde belcld toe. 

Ek het bv. die afgelope twee 
jaar lank probeer om 'n Hol
landse deskundige op die gebied 
van subtropicsc vrugteteelt, te 
help immigreer, sy aansoeke is 
egter keer op keer, selfs na ver· 
to~ van nasionale parlements· 
Jcde, dcur die imm1gra.sieraad 
geweier vir sover va.sgestel 
kan word slegs omdat hy 'n 
Protestant is, en boonop nie so 
Engelsgesind as wat die immi· 
grasieraad blykbaar graag sou 
wil he n ie. I verower. Hoe dikwels is nle met m e. 

p-,...,.-•~""'i: ... P"""\llo..,.,....,illo..~""O...,.~~~""'i:...rlll"""'ii'i' .... ~•,.g~• tes gecee, beginsels . en ideale I waarom daar met so 'n uiterste <Vervolg op kol. 2.) 
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PARLE.ME.NTERE. SALARISSE. 
MAAK DIT MOE.ILIK 

E.NGE.LSE. AS 
IMMIGRANTE. 
Suid-Rhodesie het verlede 

week 'n nuwe immigrasieplan 
aangekondig wat beoog om aan 
<Le een kant aile imniigrante be
b.oorlik te Iaat keur en aan die 
ander kant dit Vil" Bl"itte ba'ie 
aantreklik te maak om na die 
land te kom deur onder andere 
'n groot gedeelte van hul reis
koste na aan'koms terug te be
taal. 

Suid-Rhodesie draai geen doe
kies om die feit dat hy sy land 
Engels wil hou nie. Daaren
teen skep die Unie-regering d'ie 
indruk of by die oorwig aan 
Engelse immigrante nie tot die 
pell wil inkol"t wat die bestaan
de verhouding tussen die taal
groepe regverdig n'ie. Nog 
steeds beroep ministers bulle 
daarop dat Suid-Afl"ika 'n groter 
persentasie Engelse immi_.trante 
bet as enige ander Bl"itse domi
nium. 

Waar die Afrikaner se ge
boortevoorsprong reeds aan die 
kwyn is weens sy verstedeliking, 
is dit beslls hoog tyd dat daar 
'n immigrasiebeleid neergele 
word wat die Afrikaner se ge
talsverhoudin,g sal beskerm. 
Dit is baie hoog tyd dat die 
Un'ie nie Ianger as 'n Br'itse ge
bied beskou moet Word wat dis
krimineer teen alle ander Iande 
wat nie Brits is nie, soos tot 
nogtoe die geval was. 

'n Sloerstaking deur 'n d.eel 
van die spoorwegpersoneel is 
vinnig besig om die land se 
vervoer, en daarmee sy ekono
miese Iewe, ernstig te ontwrig. 
Die werkers eis boer lone. 

Van regel'ir.{~skant moet d'it 
·;nderdaad 'n moeilike taak wees 
om hierdie sloerders tot besin
ning te roep so kort nadat die 
1>egering die salariss.e van par
lementariers asmede hul eie so 
ruirnskoots verhoog bet. 

Toe dit bekend geword het 
dat die parlementere salarisse 
met veertig persent verhoog 
gaan word, het Die O.B. die 
vraag gestel watter figuur sal 
mnr. Ben Schoeman in die toe
koms slaan wanneer hy staken
je werkers moet gaan vermaan 
om hul plig teenoor die land te 
ioen en die las van hoe lewens
koste in 'n gewillige gees op 
hulle te neem? • 

Die voorbeeld wa;t die politic'i 
;estel het met hul buiten'sporige 
,alarisverhogings sal die land 
nog duur te staan korn. 

D'ie ryk fosfaatneeJ:slae in 
:'>l'oordoos-Transvaal is deur die 
regering oorgeneem en sal deur 
'n ontwikkelingsmaatskappy op 
n utiliteitsgrondslag ontgin 
.vord, volgens 'n aankondiging 
van d:e minister van ekonomie
;e sake. Die doel is om ons 
land heeltemal onafhanklik te 
maak van buitelandse bronne. 

HELE STRUKTUUR VAN 
SAMELEWING IS VERANDER 

Die sosiaal-ekonomiese omwentelinge wat sedert die wen
ding van die 19e een wereldwye omvang en ingewikkeldheid 
aangeneem bet, bet die struktuur van die huidige samelewing 
ingrypend verander. Die 19e eeu se liberali'sme, soos weer

Beplanning 
Is Nodig 

spieel in die laissez-faire-beleid van die demokrasie van daardie tyd, is uitgedien en die be· 
plande gemeenskap bet 'n feit geword wat mens moet aanvaar bet prof. dr. J. de W. 
Keyter gese toe hy die jaarvergadering van die Akademie vir Wetenskap en Kuns in Bloem· 
fontein toegespreek het. 

Dit beteken egter nie dat die I ning geskied, want daarin le 
beplanning die regmatige vry- opgesluit die begrippe van die 
heid van die enkeling noodwen- j mens, die gemeenskap en van 
dig moet vernietig nie. Dit vryheid en beplanning self. 
durf hy nie doen nie, want Hierdie vraagstuk kan aileen 
daardeur vernietig hy ook die in sy volle draagwydte begryp 
regte gemeenskap.slewe. Die word wanneer dit in sy sosio
kern van die vraagstuk moet logiese verband gesien word. 
gesoek word in die aard van 
die beplanning, dit wil se in 
die norme waarvolgens beplan-

Wapenstilstand 
In Korea Beplan 
Kommunistiese en V.V.O.-af

gesante het aan die begin van 
die week tot 'n vergelyk ge
kom oor 'n wapenstilstandkon
ferensie in Korea. Intussen 
vind daar nog steeds volksbeto
gings in Suid-Korea plaas teen 
die voorneme van die V.V.O.
magte om vrede te sluit met die 
38ste breedtegraad as grens tus
sen Noord- en Suid-Korea, waar
deur die vorige toestand maar 
net herstel word. 

DIE ORGANIESE 
GEMEENSKAP 

Replanning is wesentlik 'n in
herente eienskap van die mens
like lewe en dus ook van die 
gemeenskapslewe. Die aard van 
die orde waarop die menslike 
lewe rus, eis da.t beplanning 
volgens uorme moet plaasvind 
wat die waarde van die mens 
en die moontlikbeid van die 
bevrediging van sy fundamen
tele men10like behoeftes moet 
eerbiedig. 

benaderingstandpunt en rne
todologie. Dit bet gelei tot die 
veruiterliking van die gemeen
skapsbeplanuing en ,standaar· 
disasie" van die menslike lewe 
waardeur die meus nog verder 
.,ontsiel" en die gerneenskaps
lewe tot 'n meganiese orde ver
eenvoudig word. As gevolg 
daarvau word die enkeling al 
meer bewus van die frustrasie 
van s.y menslike strewes en ge
volglik van die bedreiging van 
sy regmatige vryheid. 

Vir Suid-Afrika, met sy be
sondere moeilike bevolkingsa
mestelling en verskeidenheid 
van kultuurgemeenskappe, is 
dit van die grootste belang dat 
:;y beplanningsbeleid noukeurig 
rekening hou met hierdie feite. 

SOSIAAL - WETENSKAPLIKE 
BENADERING 

Die universiteite sal onder 
meer 'n besondere taak moet 
vervul en sal twee vraagstukke 
vier kant in die oe moet kyk: 

·Amerikaner$ Skok Europa 

Hoe ingewikkelder die ge
meenskapslewe word, hoe doel
bewuster moet daar beplan 
word om die gemeenskapsor
ganisasie in stand te hou, maar 
solank daardie groepsverbande 
behoue bly waarin die enkeling 
se waarde erken word en hy 
sy behoeftes kan bevredig, voel 
die enkeling hom nie in sy vry
hede en regte bedreig nie. 

Wanneer daardie groepsver
bande deur individualisme en 
materialisme vernietig en die 
menslike verhoudinge, en daar
mee ook aile vorme van gesag 
en beheer veruiterlik word, 
ontstaan die konglomeraat in 
die plek van die organies-ge
fundeerde gemeenskap en ver
loor die enkeling sy sekuriteit. 
Hy word a! meer .,ontmens" en 
afhanklik van uiterlike staats
optrede en as gevolg daarvan 
weer al meer bedreig in sy 
vryhede. 

Eerstens, die reorientasie van 
die sosiale wetenskappe ( waar
ondcr ook die mediese weten
skap) ten opsigte van hul be
naderingstandpunt en metodo
logie sowel as die reorganisasie 
van hul onderlinge verhouding, 
en tweedens, die vraagstuk van 
'n liberale of algemene akade
miese opleiding teenoor 'n we
tenskaplike beroepsopleiding. Met Hul Kultuurloosheid 

Onlangs het ek die 
skokkende berig ontvang 
dat Amerika gewillig is 
om die kroon van die 
heilige Stephanus aan die 
kommunistiese regering 
van Hongarye uit te le
wer, skryf ons huiteland
se medewerker. 

Vir die buitewereld 
was dit verhasend toe in 
die begin van Mei 1951 
bekend geword het dat 
Voegeler, die Ameri· 
kaanse industrialis, wat 
weens spioenasie vir 
Amerika deur 'n kom
munistiese , volksgeregs
hof" te Budapest, tot 15 
jaar hardepad veroor
deel was, plotseling uit 
die tronk ontslaan is. 
Dit blyk nou dat daar 'n 
verhand bestaan tussen 
sy ontslag en die Stepha
nus-kroon. 

Vir die Ieser wat he
kend is met die geskiede
nis van Hongarye, .sal dit 
hegryplik wees dat die 
Stephanuskroon 'n groot 
hetekenis vir Hongarye 
het. 

Koning Stephanus van Hon
garye was nie aileen 'n goeie 
en bekwame koning nie, maar 
vera! 'n regverdige en 'n goeie 
mens. Die volk van Hongarye 
het hom as 'n heilige beskou en 
na sy dood het die Katolieke 
Kerk hom derhalwe as heilig 
verklaar. Die kroon wat hy ge
dra het, is die waardevolste na
sionale kultuurskat van Honga
rye. By die inswering van die 
Hongaarse regerlngsleiers word 
die Stephanus-kroon altyd ge
bruik, 

Herhaaldelik is die kroon 
heimlik in veiligheid gebring om 
te verhoed dat dit in die hande 
van die vyand val. 

Op 4 November 1944, met die 
val van die Horty-regering het 
Jie vraag weereens opg~daag, 

hoe die kroon in veiligheid ge
bring sal word. 

Voordat die kroon egter ge
bere is, het die Hongaarse re
gering eers die nuwe regent 
Franz Lzuallazsy op die kroon 
van die heilige Stephanus inge
Jweer. Nog in dieselfde nag, 
~oe die Duitse garnisoen onder 
>waar vuur van die kommuniste 
gestaan het en die 4de Russiese 
Ukra!niese brigade reeds in die 
oostelike voorstede van Buda
pest ingedring het, besluit Hon
gaarse offisiere dat die kroon in 
veiligheid gebring moet word. 

AFGELEWER 

Majoor Pajatas luy toe bevel 
om die kroon weg te bring. Op 
27 Maart 1945 het die blye ty
ding bekend geword dat die ma
joor veilig oor die grens van 
Oostenryk na Duitsland gestap 
het. 

Op 3 Mei 1945 kom majoor 
Pajatas in aanraking met die 
Amerikaners en hy oorhandig 
die kroon van die heilige Ste
phanus aan die bevelvoerder van 
die 7de Amerikaanse leer. 

Sedert die dag is die kroon in 
die besit van die Amerikaners in 
Wes-Duitsland. 

Nou verneem ek uit vertrou
like bron van die onderhande
linge wat plaasgevind het oor 
Voegeler se ontslag. Die kom
muniste van Hongarye bet glo 
vyt belangrike toegewings van 
die Amerikaners afgedwing. 
Twee van die toegewings handel 
oor die Hongaarse eiendorn wat 
in Duitsland is. 

Die punte wat daarmee in ver
band staan, lui as volg: 

Teruggawe van alle Hongaar
se eiendom wat in besit van die 
Amerikaners in Duitsland is; en 

'n Hongaarse kommissie sal in 
Duitsland verskyn en die toesig 
oor die insameling van die Hon
gaarse eiendom oorneem. Onder 
die Hongaarse eiendom val die 
Stephanus-kroon. 

GEEN KULTUURBESEF 

Nou hang dit van Hongaarse 
en Duitse patriotte af of die 
kroon in die hande van die Hon
gaarse kommuniste gaan val of 
nie. Duitse en Hongaarse vrou
ens bid dag en nag dat dit nie 
moet gebeur nie. 

Maar onwillekeurig doem die 
vraag op: Hoe is dit moontlik 
dat Amerikaners die heilige kul
turele skatte van vreemde na
sies so minag? 

Ja, ons moet verder vra wat
ter waarde die Amerikaner oor 
die algemeen aan kultuur heg? 
en hoeveel hulle omgee vir die 
geskiedenis van die Hongare en 
vir die pieteit wat die volk vir 
die Stephanus-kroon voel? 

ONTSIELING VAN DIE 
MENS 

In die Westerse demokrasiee 
bet bierdie prosesse van ont
b'ind~ng reeds ver gevordel' en 
word verbaas deur die oorheer
sing van die sosjale wetenskap
pe en die natuurwetenskaplike 

Ten opsigte van eersgenoem
de moet die oplossing daarin 
gesoek word dat die mens weer 
eerbiedig en na 'n sintese van 
die studiegebiede gesoek word. 
Ten opsigte van opleiding moet 
die oplossing gesoek word in 
die organisasie van die univer
siteite. 

In hul leergange moet daad
wcrklik rekening gehou word 
met die huidige veranderinge 
in die behoeftes van die same
lewing. 

3 .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla Drukkery, Stellenbosch, vir 
di e elenaa1's en u itgewers: VOORSLAO 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 

O.B. JAARGANGE 
JAARGANG 1949-1950 

N ou verkrygbaar teen £1 5s. elk. 
PRAGTIG INGEBIND 

Tot dusver het die Amerika
ners nie blyke gegee dat hulle 
waarde heg aan die tradisieryke 
kulturele erfenisse van Europa • 

VOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerh-gebou 703 Ka.apstad 

nie. 
Die president van Amerika het 

blykbaar nie eens geweet dat 
Duitsers die Sudetenland bale 
vroeer bewoon het as wat Ame
rika ontdek is nie. Daarom bet 
hy in die Potsdam-ool'eenkoms 
aanbeveel dat drie rniljoen Duit
sers ult Sudetenland van huis en 
haard uit hul geboorteland weg
gejaag moet word. 

Niemand kan verwag dat 'n 
nasie wat nie op kultuur gebou 
is nie, en ook nie van plan is 
om 'n eie kultuur te skep nie, 'n 
begrip vir kulturele skatte van 
vreemde nasies kan h~ nie. 

Waar geen kultuur is nie, daar 
tier die materialisme en op ma
terialisme groei net 'n hande
laar-gees. 

Daarom voel ek besorg oor die 
Stephanus-kroon, die belangrik
ste en waardevolste nasionale 
kultuurskat van Hongarye. 

, 
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