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Taal W-at Rooies 
Besig 

' 

Strafloos 
!\lin. C. R. Swart bet 'n paar weke gelede aan sy party

kongres in Blot>mfontein gese dat b~ geen mag bet om die 
Kommunistiese Party te verbied of sy publikasies stOJl te 
s it nie. Dat by selfs nie die reg bet om 'n Konununistiese 
spreker te be let om aan die nature lie te 'ertel dat bulle 
dr. lUalan en genl. Smuts met knopkieries moet verwyder 
en dinge <leur middel ,·an 'n re\·olusie in plaas van need
same metodes moet verander nie, bet verlede week geblyk 
toe 'n nature! teen 'n vonnis in <lie magistraatsbof met 
weblae geallpelleer bet na die Hooggeregsbof. Regters 
llerbstein en Thompson bet die aptlel ,·erboor. 

Die nature!, Joseph Nkatlo, is 
dcur die magistraat skuldig be
vind op aanklag dat hy in twec 
tocsprake op die parade taal ge
bruik het met die bcdoeling om 
vyandigc gevoelens tusscn natu
rcllc en blankes tc bcvordcr. 
Die oortreding is gcgrond op 'n 
maatreel wat tydens die oorlog 
dour die Empire-bewind aangc
neem is met die doc! om rassc
opswepings vera! teen Jode en 
Engelsc te belet. Vandag word 
dit sender cnige weslae toege
pas op Kommuniste. 

In die bctrokke tocsprake hct 
Nkatlo onder meer gcse: 

Russe H erstel 
Afgetakelde 
Vliegve/de 

(Ons Duitse Korrc;pondent) 

ALl\1AL \VAT WIT IS 

.,Die dag sal aanbrcek wan
neer ons wcerstand sal bied 
teen die diskriminerende wette 
van die land, t'n die wat onge-1 
lukkig genoeg i!> om wit velle te 
ht', sal ly omdut die m('rlse een
voudig nit> sal u itsoek in hul 
blinde raserny nie. \Vanneer 
icmand hicr kom en vir julie 
se dat ons op konstitusionelc 
wyse meet vcg, dan is dit om
dat hy bang is om tronk toe tc 
gaan. Die t>nig&te manier waar
op ons on., ,·r~·beid kan kry, i!> 
d<•ur 'n r<'volusie. A'l ons at
mal saam staan sal dit vir ons 
2-i uur ne<'m om <lie hui<lige om
o,tandighed<' te verander 

,KNOPKIERIE" 

AANVAL OP REEKS 
LOO.PGRAWE NET 'N 
SKOOT LOSKRU IT ? 

Dr. 1\lalan t'e kongre~-uitlating oor die 
inlywing van die Brib;e Protektor·ate bet 'n 
wereldwye reaksic gehad en dit tet'ame met die 
aangekondigde hooding van die ,Amptelike 
Oppo~isie" toou dat dr. 1\lalan st~ "·erklaarde 
voorncme tot niks 1neer in die.nahye toekom~ 

ALMAL BLAF 
NOU OOR 

PROTEKTORATE 
sal ontwikkel as 'n ,plank" in die partnlolitiekc stryd tussen die twee 
partye in on~ land nie. Die eerste loopgraaf in die stryd om die inly
wing \-an hierdie Suid-Afrikaansf>. gehiede vir dr. Malan is' sy ,am}ltt>like 
opposisie" wat, volgens die woorde van genl. Smuts en ioi)' pcrs. heehemal 
saam~Stern oor '{lie beginsel van inlywing, maar nit. .. nou steun aau die Et>l'ste 
Minister sal gee nie onulat die tyd uie tans ge1ee sou wees nie. 

Die tweede loopgruaf is die 
Britse Otlenbare mening en dio 
Engt-lse kerke wat in hul wun
troue en onwil h <'elwut verstcr
king van die oppoo,hie-per,. uit 
Suid-Afrika ontntng. Die d~>rde 
loopgrauf is die Britse,regering 
en ugter d ie Britse regt>ring 
verryo; nou ook die bontkh•urige 
kop van die V.V.O. Die lua!>te 
loopgraaf - en duarvoor .<,al die 
Britse reg-ering en die \ .\'.0. 
sorg - is die h<'vooroordeelde 
wit vun die Protektorate self. 

In die Jig hiervan kom die 
vraag op of dr. Malan die 
sank van inlywing 'n guns be
wys hct toe hy dit as party
saak op sy party-kortgrcs aan
hangig gcmaak het voordat 
hy dit nog met die Britsc rc
gering bmprcek het. As er
varc partypolitikus moes dr. 
Malan gewcct het dat hy net 
'n Joskruitskoot los wat al 
wat slapcndc hond was aan 
die kef sou sit. 

,.OPPOSJ~IE'' SE EKSKUUS 

Gcnl. Smuts het in 'n toe
spraak gese dat inlywing by die 
Unic die hcstemming van die 
protcktoratc is, maar dat die 
goeie saak vcrnietig kan word 
deur op die vcrkccrdo tyd daar
op aan tc dring. Dit is nie nou 
<lie gewcno,te tyd om by die 
Britse regcring aan te dring 
n ie. Die J>nrlement sal eenpa
rig wees soos by altyd oor die 
uiteindelikl.' oogmerk was. 1\taar 
d ie parlement kan dalk nie een-

(vcrvoly t•ail 'l'Origl' J.:oloml 

parig wee., oor die vruag of die 
tyd nou gcwens h nie." 

Die Britse pers hct besonder 
vcnynig gcrcagcer en sy rege
ring anngcmoedig om in geen 
omstandlghcde toe te stem tot 
die oordrag nie. Dr. Malan sc 
verklnring dat 'n vcrsoekskrif 
van dio parlemcnt nan die Gc
heimc Raad voorgcle sal word, 
word nic in 'n ernstige Jig be
skou nle. Die per., meen dat dit 
geen uitwerking sal he nie om
dat tlie b<'slissing in die laa.,te 
instansie by tlil' naturelle M•lf 
le wnt hul goedkeuring aan so 
'n stap ~:>al moet heg. 

SAL DAAR\'OOR SORG 

Dat hierdic gocdkouring 
nooit verkry sal word nic, is 
'n saak wat nic net die pers 
nie, maar ook die Engclsc 
kcrke hullc ten doe! stel. 
Laasgcnoemdc hct met groot 

vcrontwaardighdd kennis gc
necm van die vcrklaring van dr. 
Malan en sal nou aandring by 
die Britse rcgering om mcer 
gdd tc bestce vir die ontwikke
ling van die naturelle sodat in
lywing op grond van ekonomic
sc oorwcgings voorkom kan 
word. Die Engelse scnding
kcrke hct vcrklaar •dat hulle in
!ywing sal bcvcg omdat dit die 
naturelle ann ,.diskriminasic" 
sal ondcrwcrp, maar dat die na
turelle dalk bcweeg sal kan 
word om tcrwillc van ekonomie
sc oorwcgings hul gocdkcuring 
nan so 'n stap tc beg. Dit moet 
,·oorkom word <leur middel van 
ontwikkeling · \'an die gebiede. 

Al\IPTELIKE HOUDL~G 

\Valker. Hy hct sy regcring se 
bcleid as volg verduidellk - 'n 
hcrhaling van 'n antwoord in 
1935 aan die Hertzog-bcwind: 

,Sy Majcsteit se regering sul 
geen bec,Jissing doen ulcer die 
nuturelle- en blank<' bevolking 
die volle gelt>entbeid gehad bet 
om hul meuing uit te spreelc 
nie, en cnigc menings wat hullc 
mag lug en enigc vcrsoe•k wat 
Of die naturcllc- of die blankc 
bevolking aan Sy Majesteit sc 
regering mag rig, sal die sorg
vuldigstc oorweging geniet al
vorens die regcring tot enigc 
finale bcsluit in die saak gc
raak." 

\'.\'.0. SE \'I~'GER 

Intusstn is die saak ook in 
die V.V.O. aanha.ngig gemank 
waar die vertccnwoordigcr vnn 
Brastlie in dio voogdykomitcc 
gese het: .,Ons wll hicr se dat 
ons snamstem met die rcgcring 
van die Vercnigde Koninkryk 
in sy taktvollc maar volgchouc 
wecrstand teen die OOP'Merl<c 
van Suid-Afrika. Die \"erenigdo 
Koninkryk het 'n verpligting 
aanvuar om vcrslae oor hierdie 
drie gebiede te \·er&trek <'n ck 
is oortuig on'! sal die g<'l<'ent
hei<l kry om die saak te be
spreek \'ir gt>val Brittanje 'n 
gunstige antwoord op die Suid
Afrikaanse eio; gee.'' 

HET REG Sestien voormalige vliegvelde 
en vlieg-tegniese inrigtings 
word tans weer in die Duitse 
deel van Duitsland opgerig na
dat dit na beiiindiging van die 
oorlog afgetakel was. Onder an
dere geld dit ook die vliegvelde 
van Waren en \Vustrow in 
Mecklenburg. Sterk arbeidsaf
dcllngs is reeds bcsig om die 
kasernes weer op te rig. Die 
gesamentlike burgorlike bevel
king van die skiereiland \Vus
trow en die na.burige bndplaas 
Rcrik - 2,000 mense in gehcel 
- Is massa-gcwys weggcvoer 
na ander dele. Onder hicrdie 
mense is daar baie vlugtelinge. 

.,Die Kommunistc wil 'n stcl
sel verskaf wat gcnocg aan al
ma! sal verskaf. Smuts en 
Malan sal dit nie vir julie bring 
nie. Hierdie men<,(' moet ver
wyd~>r wont. Ons h~>t d ie mug 
om bulle te verwyder. D ie gc
neesmiddel vir 'n mal bond i"' 
'n knopkierie. Dit io, die medi
syne wnt vir hierdie klirels g~>
gee moet word. Dinge sal \er
a nder word deu r 'n revolusic, 
nie op 'n vreedsume wyse ni<'." 

Rcgter Herbstein hct gese dat dat ,.Van Rcnsburg en sy gene
as gchecl genecm, die hof nie raals" soos biltong aan die 
oortuig is dat die bedoeling aan- lamppale opgehang moet word. 
wesig was om vyandige gcvoc- Genl. Smut& en sy bewind hct 
lens tc bevordcr nie. toe geen notisie geneem van 

Die woorde van Nkatlo her- hierdie tual van hul bondgenote 
inner aan die formcte bcsluit n ie. Vundag word sy naam 
van 'n Kommunistiese vergadc- ook gt•noem a-. een van 
ring in Johannesburg in 1945 diegen{'l wat die medisyne van 

Die saak is ook dadelik in die 
Britse lacrhuis te bcrdc gebring 
by wyse van vrac aan die be
trokke minister, P. C. Gordon-

Die Cape Times het na aan
lciding van hierdie bespreklng 
in 'n hoofarlikcl daarop gewys 
dat die voogdykomitcc sc taak 
is om toosig tc hou oor onont
wikkelde gebicde wat onder die 
gesag van !cdc-state val, en dat, 
hoe onaangenaam 'n hcrnude 
~ritiek op Suid-Afrika ook al 
(l'<'ITOl{l op bladsy 5, li:olom 3) 

(t"c:n·olg ill rolgfnde kolom> 
d ie knopkierie ingegee moet 
word. 

DR. MALAN MAAK VOORBRAND 
Die propaganda van die Ver

enigde Party se koerante en 
tyd&krifte oor die onvermoee 
\'an dr. D. 1<'. l\Ialan 'le r<'ger ing 
om die land doeltreff~>nd te re
geer en die advies wat deur 
h ierd ie kringe aan dr. Malan 
&"egee is om of te bednnk of 'n 
koalisie met die \'.P. te vorm 
bet verlede week 'n afwJsende 
untwoord vun <lr. :\falun self 
ontlok. 

In 'n onderhoud met die 
Transvaler het dr. Malan ver
lede week ten aanslen van die 
koalisic-stories gcse: ,.Bevcg 
Smuts! Wccs gewanrsku teen 
sy listigc taktiE:•kc." Dit is dr. 
Malan se mening dat die stories 
nie in die Sap-koernntkantore 
ontstaan nie, maar dat genl. 
Smuts indlrek danrngtcr sit. Hy 
meen dat die vcrsprciding van 
koalisic-storics die ccrste stap 

van 'n beplande Smuts-set is. 
Die laaste stap van die set sal 
'n dcfinitiewc aanbod wccs ,.om 
ons in ons nood te hE:•lp." Soda
nige aanbod, hct dr. Malan gc
se, mag selfs by wyse van 'n 
mosie in die Volksraad deur 
gcnl. Smuts self ingcdicn word. 

VOORBEELD 

'n Voorbecld van die V.P. sc 
koalisie-stories is die volgcnde 
motivering uit Die Suidcrstem 
<Kaapstad). Die bla.d skryf: 

.,Van die verre noordo tot bier 
in die Skiereiland hct daar die 
afgelopc weke duidclike tekens 
gekom dat die arbcidskorps -
lcde van albei partye - mckaar 
gevind het in die skadu van 
drcigcndo wcrkloosheid en sty
gcnde lewenskoste. Politieke 
geskillc is bygcle onder die eko-

nomiese juk, en die be'gecrtc het 
ontstaan dat alle brcinkrag in 
hicrdic land gemobiliseer moct 
word om die drlngende vraag
stukkc die hoof tc bled. 

,.Van die werkers het hierdie 
begecrte versprei tot die bocre
gemecnskap, die handel en die 
nywcrheid. Nasionalistc en 
!cdc van die Vcrenigdc Party 
hct die strydpuntc ~n die al
gcmene verkiesing vergect en 
saam beplan om die gcvolge van 
die droogtc, van invocrbcheer, 
van die tekort aan grondstowwe 
en van die hoii lcwenskostc die 
hoof te bied." 

Die Suiderstem meen dat dr. 
Malan se onderhoud, as 'n po
ging om die ,.oonhcidsbegcerte 
in S.A. tcii tc werk", net so 
nutteloos sal blyk tc wces soos 
,.pop-grafies vol grond wnt 'n 
stcrk stroom moet opdam". 

BISKOP VE.ROORDE.EL 
PARTYPOLITIEK 

'n Kwaai aanvnl op die )lartypolitiek wat dreig om aile 
sake in die party-arena te sleep, is <leur die Bbkop van 
Johannesburg, eerw. H. A. Reeves, gedoen by geleentheid 
van 'n !-.inode van sy kerk. ,.Afgesien van die verdraaiing 
van feite wat ontstaan deur dat daar ,·an elke maatskap
like vraagstuk 'n partypolitieke saak gemaak word, met die 
ge,·olg dat die ,·erwarriug onder mense nog grott>r gemaak 
word, word daar 'n las OJl die politieke lewe gele wat by 
nie in staat i<> om te dra nie," bet die Biskop gese. 

.,Hicrdic kunsmntige oordry
wing van die pick van politick 
in die lewe van die volk is vin
nig op pad om die ware politic
ke !ewe te verwurg. Ek wil vir 
gccn oomblik bcwccr dat dit 'n 
eienskap van net die Suid
Afrikannse politick is nic; <lie
.,elfde ugteruitgang in politi(•k 
is t4• '>ien in b~·na aile Iande wut 
demokrutiese r<'gering.,t<'lsels 
handhuaf." 

Die feit dat dit so wyu vcr
sprcld is, mank dit sovcel meer 
noodsaaklik vir die kerk om die 
volk tc waarsku dat die lnslc
ping van elkc sank in die arena 
vnn die partypolitiek'e stryd, 
nic net die lcwensbclangrikc 
vraagstukkd vcrduister en oor 

die hoof sien nic, maar ook 
grootliks daartoe bydra om allc 
politick in onguns tc bring by 
die volk. ' 

Die Bi.,kop bet tluidelik on
derskci tuo;sen politiek en party
politiek toe by hierop laat ,·olg 
dat s;v bNloeling ni41 is om poli
tielt uit te kryt ni4', want poli
tick i., noodsauklik indien die 
land uihoering wil gee ann 
doclstellings wnt net lanjtS 
maat,knplike W<'g gedoen k:tn 
wortl. 

,.Politick is 'n noodsanklikc 
kcnmcrk van cnlgc gemccnsknp, 
maar die gcmecnskap is ook 'n 
noodsaaklike kenmerk van die 
politick," het biskop Reeves ge
s6. 
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. 
IS ONS ~EER OP PAD ,,VERGEET VERLEDE 

TERWILLE VAN 
NA 1910? ENGELSE STEMME'' 

Volgcns verslag in Hie Burger hct ur. T. E. Douge~, .Minister van 
Binnelandse Sake, verledc week by geleentheid van 'n et•uft•esviering op 
Harri!'imith ge~e dat .. die vryheid wat in di~· afgelope eeu vt'rlore gegaan 
het, i!'l herwin en ''andag !'iluit dit die hele Unie van Suid-Afrika in." 
Verder ~ou die l\linister, ,·olgt'ns die verslag, ook gese het dut daar in die 
afgelOJ)C eeu .,verhasendt• ,·ooruitgang gemaak is in die rigting van 'n nuwe 
Suid-Afrikaanse volk, een wat simpatit'k maar heeltemal vry etaan van die 
vaderlande van die mensc wat odie Suid-Afa·ikaanse ,·olk uitmaak." 

Dit gaan moeilik om te glo 
dat hierdie woorde afkomstig 
is van dr. Dongf•>, maar ons het 
bier te doen met 'n uitlating 
wat in die jongHte tyd s~· kop 
in rt>geringskrin&:e begin uit
steek bet, en al dui<leliker vorm 
begin aanneem, t'n wei op die
selfde patroon van verrtig jaar 
gt>lt>de. Ons ag dit daarom no
dig om vroegtydig op hierdie 
verkeerde nciging te wys in die 
hoop dat diegen<• wnt onnaden
kend agter hierdie nuwe klank 
annwandel, betyds tot bcter in
sigte sal kom. ~og elke keer 
dat voormanne gckom hct met 
stories van .,volle onafhanklik
heid" wat dan verkry sou wees 
en die ,nuwe Suid-Afrikaanse 
volk" wat gebore mo<'t word of 
in die proses van geboorte is, 
het danr verwarring onder die 
Afrikanervolk ontstaan wnt ge
l<'i hct tot groter verdccldheid. 

WAARO"lt:? 

Die feit dat manne soos dr. 
Donges, wat lid is van 'n party 
wnt tot 'n paar jaar gelede nog 
die kragtigstc argumcntc ann
gevo<'r het waarom Suid-Afrika 
die Britse konneksie moet vcr
br<'ck, en wat die voortbcstnan 
van die Afrikanervolk of ,.Boe
revolk" so hartgrondig bepleit 
bet, nou al weer begin praat 
van herwonne vryheid <'n 'n 
,.nuwe Suid-Afrikaanse volk", 
laat mens di<! vraag stcl wnt die 
oorsaak van hierdie gedurige 
agtcruitlopery is. Nouliks ht•t 
die volk 'n hoogte op sy ' 'ry
hei<lspud bC'reik, en word dill 
oog ge!-tlaan op die volgende 
hoogtl', of voormanne begin 
wt>er tt>rug te rol na ondt>r. Die 
proses van hierdie terugrolling 
is al eintlik eentonig om te vcr
haal, maar dit mag sy nut he 
om in hicrdie stadium dit weer 
in oenskou te neem as 'n waar
skuwing. 

DIE STELSEL Union Jack aangehef: ,"llaar 
waarom hechtt>n wij daaraan 

Ons wil dadelik se dat ons dit soveel waarde dat ht>t met geld 
nie aan die persone self in die nit>t betaald kan worden? Het 
eerstc plaas wil tocskryf nic. untwoord is omdttt dt' vlug staat 
Die oon;aak le in di(\ Britse voor een zeker strlsrl van re
parlt>mt•nt~rr stelsel wat op onR geering." 
volk deur die veroweraar afge- In 1917, egter, het die republi
dwinjt is juiR met die dot>l om keinse gevoel onder die volk ge
hom magteloos te hou. Trou- dreig om hande uit te ruk toe 
rns, dit hrt in die afgelope hal- die stigting van 'n republikein
we <'E'U duidrlik geword dat 'n se volksbeweging oorweeg en 
part)· r<'publikeins is solank h) die datum selfs vir 8 Augustus 
,·er in die opposisit> is - mit'> bepaal is. Hierop ht>t 11ie Na
rt>publikanio,me in die mode is Rionale Party na. vore g(lkom as 
- maar ~oy republikanisml' ver- 'oorstunder van republikani'!me 
loor !<Odrt\ h:r regeer en dus by nadat die Federal(' Rua<l 'n be
ma.gte is om sy republikanisme sluit geneem het dat die rrpu
toe te pas. blikeinse gevoel ,on<lt>r bt>hoor-

In 1901 hct genl. Botha nog like discipline zal gt>brucht wor
die Afriknnersaak bepleit en ge- dt>n" (Die Burger 20/7/1917). 'n 
se dat selfs 'n wurm hom krul l'aar jaar later sien on'! ~tt>lf'! 
as hy gctrnp word, maar in 1910, die partyleit>rs as 'n dl'puta'lie 
too hy nan bcwind was, het hy vl'rtrek om die vryhei<l tt> gann 
al lank 'n nuwc klank laat boor: \'11\ op <lie vredeskonferensle. 
.,Latt-n wij <laarom volgen een 
politit>k van \·rrzoening en ver
draagzaamhrid ...• Het is myn 
i<leaal om uit <It' verschillende 
nationalitt>it<'n die in Zuid
Mrika blijven een ni<'uwe natie 
te scheppen I'll nan te moedi
gl'n", lui sy verkh\ring op 5 Julie 
1911}, 

Ons vernecm hlerdie klank 
nou weer op Hnrrlsmith. 

EERSTE BEDRVI<' 

Kort na die rcbcllie van 1914 
wns die Nasionale Party nog so 
bevrees vir Engelse stemme 
dat hy uit sy pad g~>gaan het 
om die Britse vlag te verhecrlik. 
Op 18 November 19H5 het dr. 
:.\falan byvoorbeeld op die kon
gr<'s te Ceres gese: ,.Do Britse 
vlag in de handen der Nationale 
Party, was even veilig, indien 
nict veiliger dan met ecnigc 
ander party." <Die Burger 19 
Nov<'mbcr 1915). 

Die Binger van 3 November 
het selfs 'n loflied oor die 

OPGESKORT 

In 1924 kom die party aan be
wind nadat hy vooraf 'n verkin
ring uitgereik het dat die repu
blikeinse kwessie nie deur hom 
na vore gebring sal word nic, 
en 'n paar jaar later vcrkry 
genl. Hertzog die soewereinc on
afhanklikh<'idsverklaring wnar
van hy self getuig: ,Ek bet a l
tyd volgt>hou <lat ons in 1910 
volstrek vry was •.• hoewel ons 
sin<ls 1910 vr)· was, hE't daar nog 
altyd ontbrC'<'k dat Engeland t> n 
die koning van Engeland nog 
nooit daardit> posisie nan die 
buitt>w~rel<l ,.l'rklaar bet nie." 

Van nou at boor die volk net 
hoe vry hy is, en dr. Malan ver
klaar op 7 Oktober 1927: ,Die 
posisie is vnndng dat Suid-Afri
ka die grootste vryheid besit 
wat 'n volk knn besit ... om 
daardi<' rede si' ons ook vandag 
dat <laar 'n t>n<l in Suid-Mr ika 
gt>kom bet aan wnt <lie afskei
dingsbeweging genot>m is.n 

\VEER REPl'BLTKEINS 

BRILLE 

Sedert 1936 het die Nasiona
le leiers weer ropublikeins be
gin praat, en vera! tydens die 
oorlogsjare het die volk baie 
gchoor van die noodsaaklik
heid dat die Britse konncksie 
verbreek moet word. 

BrlD~ u oogarta ae voorakrU viJ' brUle na ons. 
OOEIE WEBK TEEN BU.IJKE PBYSE. 

GEROORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerk.Jaan~ KAAPSTAD. 

~laitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloek OJU of llkryf om BMouderbede. 

NET 'N P AAR ITEMS 
-

om u in staat tc stel om ons prysc te vergel~'k 

Boston Potlood-skerpmak('rs .. . .. . .. . ... . .. liT 15/- elk 
Mercury Draadheg-mnsjlcne .. . .. . ... ... . .. f1l 29/6 elk 
Dubbcle Glas-Inkpottc .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. . lfi" 6/9 ('I!{ 

Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm ............ . fit 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm . . ........... 6~ 7/H ))C'r Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. . . . . . . . .. . . . fit' 6/7 per Rit>m 
Losblad Grootbocke - alle groottes in voorraad, 

prysc vnnaf 1.3/5/-

Al/e KantoorbNwdigdhelle t·oorr(l(li~ - Dit 
sal u betaal om u r·olgende bestelling 

by on:> ll' plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kt>rkgebou 322, KAAPSTAD Tt>lefoon 2-7071 [ 

,.Die Party sal sy onderne
ming om 'n republiek tot stand 
te bring, getrou nakom", bet 
dit gelui in 'n verklaring van 
die Federale Raad in 1941, en 
dr. Malan het herhaaldellk nog 
boonop beduie hoe die republiek 
moet lyk: ,Ons wil nie he 'n 
republiek op Engelse mo<lrl nie 

Ons wil he die republiek 
van Kruger en Steyn, daarop 
ons torkoms bou en <lit aanpas 
by ons omstandighede. Dit moet 
'n nangt>nome saak WE'I'S dat dit 
'n Christelik-nasionale rrpu
blif'k is \VUarin die land se ryk
dom ann die volk behoort." 
<Die Burger 3 November 1941). 

AFRIKANERVOLK 

Mnr. '\ J. Werth het selfs so 
ver gegaan om, volgevts Die 
Burger van dieselfde datum, op 
Oudtshoorn te verklaar dat: 
.,Ons wil 'n rt>publiek he waar
in die Alrikaner baas is. D it 
moet wet's 'n stelsel uit die 
hart ,·an die volk." En dr. 
Malan hC>t op Elliott na aanlei
ding van 'n vrnag gese: ,Hier is 
maar l't>n volk, dit> Nasionnal
ge!>in<le Arrikant>n·olk. Die an
der is nie 'n ,·olk nit>, bulle is 

< rert:olg in t:olgende kolom > 

,1\leneer, sien u <lit nie ook so in, dat hierdie prysens
waardige hulde aan ons brawe Voortrekkers plek-Jllek oor
drywe word en rassehaat sal bevorder nie '?" slu~·f 'n Ieser 
in Die Burger wat haarself ,Bekommerde Boervrou" noem. 
Die brief volg op 'n paar hoofartikels \an genoemde in min 
of meer dieselfde trant. 

Die skryfster gaan voort: ,.Dr. 
Malan het ons laasjaar gesc dat 
die Nasionale Party nooit nan 
bcwind ko·n gekom het, was dit 
nie dnt so bale van ons Engelse 
vriende ann ons kant gestem 
het nie. Watter goed kan dit 
dan doen om d ie gevoelens van 
die mt>n~>t> nou seer te maak 
deur al dil' ou wanda<le weer op 
te haal, 'an 50 jaar gelede en 
meer? 

,Verstaan my goed, meneer, 
ek het geen partydigheid vir 'n 
Engelsman nie, maar waarom 
moet ons sulke mense wat met 
ons wil saamwerk en saamleef, 
waarom • moet ons hulle weer 
wegja uit ons Party deur eintlik 
'n demonstrasic te maak van 
die sondes van hul voorvaders 
terwyl ons eie as onbevlek voor
gestel word? Sal bulle ooit 
wet>r ~asionaal o,tt'm? Dit is al 
wat ek wil WE'E't • . . 

,Ek het my Regering innig, 
innig lief. Ja, ek !tan byna my 
!ewe gee om bulle aan bewind 
te hou terwille van die land se 

< rcrrolg ran 

'n deel van 'n ,·olk oor st>e." 
Op hierdio hoogte is die volk 

'n paar jaar lank gehou, maar 
voor die verkiesing in 1948 het 
die party by monde van sy 
Ieier, weer net soos in 1924, aan
gekondig dat die verkiesing nie 
oor 'n republiek sal gnan nie. 
Dit was die et'rstt> terugwaart-
111' stap. Nadat die Nasionale 
Party ann bewind gekom het, 
is dr. Malan na 'n Imperiale 
konfl'rensie in Londen. By sy 
terugkeer het hy in die pnrle
ment, volgens Hansard No. 1:5, 
gcsc: ,En op een punt voel ons 
nou <'ens en staan ons byme
kaar, en dit is dat ons grang by 
die Statebond onder enige om
stumlighede wil bly, om rede<, 
wat C'k gt>not>m bet.'' 

BRITSE STELSEL AA.~\'AAR 

D it wa'! die tweede stup in 
die prOSE'S van agteruitgang, 
en waar dr. Malan in 1941 nog 
baie duidelik gese het dat ons 
geen republiek op ,Britse mo
del" wil he nie, se hy nou, in 
dieselfdc toespraak, in verband 
met die saamhorigheid van die 
State bond: ,,1\taar daar is 'n ge
meenskaplikheid van uitkyk op 
politieke gt>bit>d; dit is selfs so 
in die ge,·ul van lndie wat nn
dersins miskirn <lie verste af 
staan van dit> ander le<le van <lie 
Statebond, <lat bulle besluit bet 
om hul konstitusie in te rig op 
die model van die Britse konsti
tusie en on'! s'n hier. Met an
der woorde bulle is wei 'n repu
bliek, maar bulle is 'n demokra
tiese republiek, en bulle wyse 
van parlt>menttlrt> rt>gt>ring is of 
bl~· grotendl't>ls diest>lf<le as wat 
<lit tevore was.'' 

NUWE VOI-K 

Die sirkel was nou byna vol
tooi. AI wat nou nog kort ge
kom het, was die ,.nu\ve Suid
Afrikaanse volk" en ons sou 
weer staan waar die Afrikaner
leiers in 1910 gestaan het toe 
die Britse vryheid deur gents. 
Botha en Smuts hooggeroem 
was en bulle gepleit hct vir ,.'n 
nuwe Suid-Afrikaanse volk" 
wat uit ,nasionale cenh<'id" go
bore moet word. 

Hlerop is nie lank gewag nie. 
'n Paar weke gclede het hierdie 
geluid begin opklink toe Die 
Burger gepleit het dat ons net 
die ,.goeie" wat .,saambindend" 
is uit die verlede moet ophaal, 
wat ,ook die saak van nasionale 

vooruitgang. Wnarom tog moet 
daar altyd tweedrag in hierdie 
dierbare land wees? Ons bet 
nlmal se stem nodig. Laat die 
dooies hut eie dooit>!> begrawe.'' 

DIE :\lOTIEF 

Hierdie brief oprnbuar op heel 
opt>nhartige wy~e die eintlike 
motief wat die mond!-ttukke van 
die R<'gt>ring in die jongste tyd 
gedryf bet tot die oproep om 'n 
deel van die velede te vergeet 
- net l'toos dit v~itig jaar ~ele
dl' ook gt>doen is <leur manne 
soo'! grnls. Botha E'n Smut'!. 
Dit toon ook hoe elke politit>ke 
party maar die weg van sy 
voorgangers binne die Brit'!e 
parlemt>ntere stelsel bewandrl . 

Ol>k 'n ander leseres het die 
vrymoedigheid gehad om te 
pleit dat ,die bittere herlnne
ringe" bograwe moet word. 
Hierdie briewe openbaar 'n pro
ses wat ann ontwikkel is in 
sekerc nasionale kringe. 

t:origc kolom > 

eenheid ten gocdc (sal) kom." 
En bale gou Is dico ,nuwe klank" 
al opgevnng deur die gewone 
partylede, soos blyk uit 'n brief 
van 'n ,bekommerde" vrou, wat 
in die Sap-tnal van veertig jaar 
gelede pleit vir versoening en 
die begrawing van die verlede. 

En eindelik kom dr. Eben 
Donges nou en verklaar op 
Harrismith dat ons vryheid 
reads hcrwin is <'n dat ons fluks 
gevorder het in die rigting van 
'n ,nuwe Suid-A!rikna.nse volk". 

GEl\lEENSKAPUKHEID 

Laat ons dit duidelik stet: 
Ons bet nie hit>r in die eerste 
plaas te doen ml't diE' swakheid 
van mense nil\ maar met die 
verskynsels ,·nn 'n verkt>erde 
!-ttt>lsel. Die Britse parlemen
tt're stelsel is Engels in oor
sprong en werldng en by laat 
mcnse wat daarbuite l'lterk re
publikeins is, telkemale daar
binne die ,.gemeenskaplikheid 
van uitkyk op politieke gt>bied" 
wnanan selfs ln<lie nie kan los
kom nie, ont\\ikkel. En die 
prys wat die Afrikanervolk 
daarvoor betaal, is nle net sy 
republiok nie, maar ook sy 
identiteit as Afrikanervolk, 
wunt in sy plek moet dnar kom 
.,'n nuwe Suid-Mrikann'!e volk'' 
wnt in die woorde van die Cape 
Tim~>'>, ,n6g Mrikaans n6g 
E ngt>ls" moet wees. 

Die republikeinse ideaal sal 
buite die partypolitiek gered 
moet word. Dit het nlemand 
minder nlc as Die Transvaler 
in 1943 te kenne gegee. In 'n 
artikel oor die Republikelnsc 
Bond hct die blad in sy uitgawe 
van 5 April verwys na die on
dergang van die republikeinse 
ideaal binne die destydse Na
sionale Party, en toe as volg 
geskryf: .,Dat die ideaal nie Jl1l, 

1928 ge!-ttf'rf hf't nie, maar dat 
dit nan die lewe gebly bet, moet 
in 'n groot mute toegeskryf 
word aan di<' paar manne wat 
in 1930 die Rf'publikeinse Bond 
gestig bet.'' 

Vandag wr,·ul die repu bli
keinse O!>.,E'Wabrandwag die 
taak van di~> nit'-pnrtypolitieke 
Republikt>inse Bond Yan des
tyds, en dit~ nngt>slag - en 
miskien <lr. Diinges - sal hom 
ook nog t>endag dank 'vir die 
behoud van die republikeinse 
ideaal. 
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W etenskaplikes in landbou het in die •jongste tyd sterk 
bewus begin word van die gerief om plae te bestry met teen
plae. As 'n insek kwaad doen in die tuin, dan, het hulle 
gevind, is dit baie beter om 'n ander insek wat die ander 
een aanval en uitroei in die tuin te los as om met spuit
middels te lol wat dikwels die natuur nog verder verstoor. 

Dit is hierdie selfde beginsel wat die Engelse diplomate 
al die afgelope halwe eeu op Suid-Afrika toepas sonder dat 
ons volk behoorlik kan besef wat nou eintlik met hom ver
keerd is dat by nie vooruit kan kom ten s pyte van mooi 
t{)esprake en sterk kongresbesluite nie. Toe die Jt~ngelse as 
voorwaarde ~ir selfbe~tuur gestel bet dat die Britse par
lementere stelsel die ou Boerestelsels moet vervang, bet bulle 
seker gemaak dat d ie Af rikaanse republikeinse , insek" 
altyd beveg sal word deur 'n , opposisie-insek" wa t sal sorg 
clat die vrugte van die Empire ongeskonde ~· ir John Bull 
bewaar bly. G€'cn g root skade sal ooit deur die Afrikaanse 
,insek" aangerig kan word solank daar gesorg word dat 
hy voortdurend aangeval word deur ' n ,teen-insek" binne 
die land nie. 

Daardie rol van teen-insek word gespeel deur sy 
Majesteit se Opposisie wie se betaalde en amptelike 
taak dit is om aile wetgewing of maatreels t een te 
staan en te verongeluk wat deur die regering oorweeg 
word. 

Sl\IUTS IN DIE HOEK 

'n Treffende voorbeeld hiervan vind ons in die uitlating 
van dr. Malan voor die Vrystaatse kongres van sy party in 
verband met die oordrag van die Britse Protektorate aan 
die Unie-regering. Dr. Malan het sy kongresgangers ver
seker van sy voorneme om iet~ te doen wat genl. Smuts saam 
met genl. Hertzog in 1935 al gedoen het. Teen die beginsel 
kan genl. Smuts dus geen fout viml nie - hy begeer dit self. 
1\faar genl. Smuts is die betaalde Opposisieleier binne die 
J)a rlement, en dit is sy taak om alles t een t e s taan wat die 
regering beoog - dit word van hom kragtens die reels van 
die spel verwag. Met hierdie uitlating het dr. Malan dus 'n 
baie moeilike eis aan sy ,opposisieleier" gestel. f>ie man 
stem met hom saam in beginsel en hy het trouens al self, 
toe hy aan bewind was, dr. Malan se standpunt verkondig 
en toe al aan Br ittanje gena wat dr. l\falan voornemens is 
om nou, 'yftien jaar later , ool' t e vra. 

Maar genl. Smuts is 'n veteraan in die parlementere spel 
en soos 'n ervare Qeroepsbokser ontduik hy dr. Malan se 
uitklophou en seil onder hom in met 'n teenaanval. Alles is 
reg, se genl. Smuts, daar is niks verkeerd met dr. Malan se 
oogmerk nie, en die parlement sal eenparig kan wees daaroor, 
maar omdat dit nie nou die regte tyd is nie, sal die par
lement nie eenparig kan wees nie! 

Die deskundiges in Londen was seker besonder nuus
kierig om te sien of hul ,teen-insek" ook in hierdie geval 
sy werk sou vcrrig. Die twee Suid-Afrikaanse ,insektes" 
het op 'n plantjie te Iande gekom wat gemeenskaplike vocd
sel vir albei is, en hulle kon dalk ophou om mekaar te vreet. 
Maar die Britte is nie in hul verwagtings tcleur gestel nie. 
Die teen-insek het sy werk vcrrig; sy l\lajesteit se OI>I>Osisie 
bet sy ~lajesteit nie in die steek gelaat nie. 

HOE KAX DIT? 

Hoe kan die inl~wing van die Protektorate ooit lang<> 
die weg van hierdie pa rJementere s pel bewerkstellig word ? 
Nooit kan die volk \ an Suid-Afrika sy eenparige stem laat 
boor nie. Brittanje het altyd die , ·ersekering dat 'n deel 
van die Unie-burgers so 'n st ap sal teenstaan, dan nie uit 
beginsel nie, dan wei onder voorwendsel van metode of 
taktiek. 

lntusscn kan die Britte voortgaan om propaganda teen 
die Unie in hierdie gebiede te maak totdat hulle later ,as 
die tyd ryp is" met g root gcbaar gevra sal word om hul 
goedkeuring aan so 'n stap te verleen - wat bulle dan 
~·anselfsprekend nie sal doen nie. Dan sal van Britse kant 
ook gespog word, soos daar reeds ten opsigte van Nigeria 
gedoen word, dat die gebiede te hoog ontwikkel is om meer 
deel van 'n Afrika-segregasie-plan uit te maak. 

OOK V.V.O. 

Maar dit is nie al nie. Intussen h et die V.V.O. ook al 
seggenskap begin kry oor die Protektorate soos ook die Cape 
Times erken waar hy in 'n hoofartikel beklemtoon dat die 
V.V.O. geen inmenging pleeg as hy die oordrag van die 
Protektorate bespreek nie, omdat Brittanje ingewillig bet 
om verslag oor die gebicde aan hom te doen. Onderwy l 
sy 1\fajesteit se Opposisie <lus sy vertragingswerk in die 
Unie-parlement doen, is Brittanje besig om hom so deeglik 
in te g rawe agter die Protektorat e clat die oordrag daarvan 
nooit meer as 'n droom van Af rikaanse politici sal word nie. 

Maar afgesien van hierdie aspek van die saak is daar 
nog 'n ander punt wat aangeroer behoort t e word. Dr. 
~[alan het nou 'n hele bol stof Ol)gejaag omdat die party
stelsel ook ' ereis dat hy aan s y pa rtykongres die een of 
ander boodskap moet lewer , net soos daar oor die republiek 
al baie boodskappe op partykongresse gelewer is sonder da t 
die republiek ooit nader gekom b et. Met die Britse regering 
is nog nie eens oor die saak onderhandel nie. Bloot terwille 
van partypolitiek word hierdie saak nou op 'n kongres aan
hangig gemaak en daardeur so erg vertroebel dat dr. l\lalan 

<ven:olg ilt volgende kolom> 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

Die GeaiJieerdes b et heelwat van die waat·heid te boor gekry uit die 
mond van die Britse advokaal ( Paget ) toe hy ' n paar weke gelede met sy 
verdediging van veldmaar~kal"- Fritz Erich von 1\lanstc in begin het. Hy 
b et ook op ·die onregve1·digheid en teenstrydigheid van die Neurenber gse 
, verhoor" gewys. 

,Ek hct my dikwels die vr nag 
ge!>td of 'n ge neraal d eur sy 
Yerowcraars vrygespri.'Cc'k lm n 
word," h et Paget gec'sfl. ..~ran

ste in bevind hom teenoor 'n r{'g 
wat nog nere ns geformull.'l.'r is 
n ie. Die dokume nte is in 
\Va!ohington u itgec''iOek net oor 
eenkomstig die !>t a ndpunt van 
die vervolging. Ook die ver
kryging van getuies is gevolg
lik baie moeilik omdat die ge
tuies bang is en in onsekerheid 
verkeer ten opsigte van die ge
volge vir bulle self." 

Met verwysing na die regs
geldigheid van Neurenberg hct 
P aget gese dnt die vcroordeel
des volgens 'n reg vcroordcel 
is wat t en tyde van die oortrc· 
ding nog n ic bestnan hct nie. 
Ook di·P PO!ooisil.' vun dit> Rus~>e 
op die r t>gbnnk h ('lt by nan die 
kaak gl.'st l.'l t'rl nie nagelnat om 
daarop te wy o, dnt die dt>stydse 
Rus;.iese hoofnank laer , Rudt>nko, 
vandng k omma ndu nt its van .die 
kon<,tntra.,ieka mp van Sach;,en
hausen! 

GEE' VOLKE RE G 

,.Die Neurenbergse vonnisse 
het ·gecn volkercg geskep nie, 
omdat dit nie vir die oor
winnanrs geg<.>ld het nie. 
Volkereg moet vir die hcle 
wl!rcld geld. Hierdie mili
tlire gcregshof was 'n hoC 
net van die oorwinnaars, 
dit het die Amerikaners toege
gee. Hul regters het uit die 
westelike decl van hul land ge
kom, en onder bul na me was 
daar n il' een wa t al ooit iec'h 
mec't volkereg te d oen geha :l h l.'t 
nie. Hierd ie gra.,vlakte- (pra irie) 
rec'gtPrs het wild e n wakker ver
oordeel waar staatsmanne nie 
t.ou waag om 'n oordeel t p \ ' 1'1 

n it'." 
Die term ,.grasvlakte-regters" 

het sterk protes aan die aan
klaer ontlok. 

HO~RE BEVELE 

Met besondere nadruk het 
Paget te vclde getrek teen die 
voorneme om Von Mansteln tc 
straf omdat hy hoere bevele uit
gevoer het. Hy het verwys na 
die aanval op die Fransc vloot 
by Oran op bevel van Chur-

<.vervolg ran t•origa kolom > 

nie meer in st aat sal wees om 
die Britse regering daaroor 
te nader nie. Dit is by voor
baat al in die Britse pa rle
ment bespreek en a fgekeur. 

As dr. Malan werklik iet s 
in hierdie rigting tot stand 
wou bring, moes by by 
geleentheid van die Imperiale 
Konferensie aan die begin 
van die jaar as prys vir s y 
ondersteuning aan die Britse 
diplomate se set om Indie vir 
die Empire te behou, geeis 
bet dat Suid-Af rika in ruil 
daarvoor die ProtektQrate 
ont\·ang. Dan het by 'n 
daad van staatsmanskap ge
doen. Nou egter het dr. 
Malan nie net die republi
keinse ideaal gaan afwater op 
versoek van Britse diplomate 
nie, maar in sy geplas binne 
die Britse parJementere stel
sel met sy teeninsek-beginsel 
is hy ook bcsig om die rooi 
kollc binne die Unie-grense 
altyd E mpire-rooi t e hou. 
Dit sal dr. 1\-lalan pas om 'n 
bietjie sy toesprake van 1940-
41 op t e lees waarin by die 
Britse parlementere stelsel so 
skerp veroordeel bet as 'n 
instrument van kapitalisme 
en Imperialism~. 

chill waarin 1500 Franse see
liede die lewe ingeskiet het. 
Sou u admiraal Somerville nie 
ontstaan bet as by die bewl ge
wt• ier het n ie? Dit was in be
lang van die land dat hy die 
bcvele uitgevoer het. Die ge
rl.'gshof bet dus geen rt-g om 
'n tstelreel neer te le wat 'n lec'er
hoof die reg gee om bevele te 
wt>ier nie. 

In verband met die getuienis 
omtrent gruwele in Pole hct 
Paget gese dat die getuienis on
betroubaar en oordrewe is. Die 
Poolse owerheid het gruwclver
hale omtrent die Duitse troepe 
versamel. en ook hier is dit 
moeilik om getuies te verkry 
omdat die mense bang is. In 
naamlose briewe lui dit: ,Ons 
hct vyande" of .,Ek het familic 
in die Russiese gcbicd." 

NET S OOS A)fERIKAl\Elt':l 

Die advokaat het ook daarop 
gewys dat aile oortredings wnar
op die Duitse lei.>rowerheid in 
Rusland die doodstraf toegepas 
het, ook deur die Amerikaanse 
leer onder Eisenhower in sy op
mars in Duitsland met die dood 
strafbanr gemaak is. 'n Engelse 
genera.'\1 wut hit>rdit> bewering 
wou staaf rnt>t gec'tUiec'nis dat die 
Duit <;e maatrt>iHs in R usland om 
bul t roepe t et.•n par ti...:.we te be
o,k l' rm, ~o.~•J r., ligtt•r wa., as d ie 
van dit' Jo; ngec'lsec', .,e getuienis is 
deur d ie hot nie toegelaat n ie. 

, D ie gr~·n-. van m l.'n!olik heid is 
vet>l er n-.tiger dl'ur die Russe 
oor!->kry. J>it is vel'l eerder 'n 
opt•nbart~ plig om r}avraag te 
dONI na d ie vt>rblyf van die 
3,000,000 D uib.e krygsgevangenes 
in Ru.,lawl e n opheldering te kry 
oor dit• m oorde by Katyn." 

0'SlGBARE KROONGE TUIES 

Paget hct versoek om 'n ver
sing van 'n Amerikaanse kom
missie van ondersoek na mis
handcling van beskuldigdes voor 
hut verhoor, in tc dien. Die 
doel daarmee wl\s om ann te 
toon dut dnur nie peil getrek 
k u n word op die getuienis , ·an 
' n tmur voormalige S.S.-Jede tt•pn 
Von ~lanstein nie, omda t d il' 
gl'tuienis d eur m iddel van b ru · 
ta le d wang afgepers is. Tct'n
oor Von Manstein se verklaring 
dat hy geen kennis gedra het 
van die uitroeiing van Jodc nic, 
staan die getuienis van Ohlen
dorf en sy S.S.-leicrs Seibert, 
Braune en Schubert. Tydens en 
na hul verhoor in Neurcnberg 
het bulle verklaar dat die lei'r 
en in besonder Von Mnnstein 
bewus was van hul bedr)'\vighede 
in die gebied van die llde Lee r 
(waaroor Von Manstein bevel 
gevoer het) wanr ongevccr 
90,000 mense hierdie uitroeiings
aksie ten prooi geval het. 

R E K IIUL J,EWE 

Paget wil die onwaarhcid van 
hicrdie bewering ann die kaak 
stel. Hy het ges8: ,llierdit> 
m en.,e n m <lit' S.S. wat reed& 
m eer a ... 'n jaa r as tc r d ood ver
oord t'Cc'hlec'., in La ndsbt>rg ~>it, hon 
hulo,elf net daardec'ur aan diCe' 
lewe d a t b ulle d ie Am erika a n&e 
a a nklat•r. m l.'t hul bt'werings 'n 
d iens bl'wy ... " 

Hierop het die aanklacr afge
sien van die voorncme om bier
die veroordecldcs as getuies in 
die hof te lno.t verskyn. Hulle 
is d<>ur 'n kommissie in teen
woordlgheid van die verdediging 
in die Landsbergse tronk onder
vra. Ohlendorf self sou ge
weier het om getuienis vi r die 
aanklaer te lewer, behalwe as 

hy daartoc gelas word. Voor
hecn het hicrdie Ohlendorf al
lerlei beskuldigings teen Von 
M:anstein gemaak. Ohlendorf is 
een van die merkwaardigste 
figure wat in Ncurenberg ver 
skyn het. Dit het niemand nog 
tot hiertoe geluk om hierdie 
buitengewoon skrander e n be
kwame man wat vir 90,0CO 
moorde aanspreeklik gehou 
word, onder kruisverhoor vas te 
vra nie. Intussen is dit die 
taak van die verdediging om sy 
stryd teen hierd ie onsig barc 
kroongetuies voort t e sit. 

l\let verwysing nn die ver
nietig ingsmaatreels van die 
Duitse leer tydens sy te rugtog 
nan .die Oosfront, het P aget ge
w dat hoe totale r ' n oorlDg hoe 
ger inger die verantwoordelikbeid 
, ·a n die soldaat, maar de<,te 
g roter die vera ntwoordelikheid 
van die polit ici. 

ISoos Ons Lesf!rsj 
Dit Sien 

KOERANTE 
UITGEDAAG 

, B ec'lang .. tellt> ndt' I..eM>r , Good
wood", skry·f :-

U inleidingsartikel onder die 
opskrif .,Verwyd er d ie Bron" het 
ek gelees en vir die hoeveelste 
ke<>r herlces. Ek het by my
self probcer rcdineer en my 
daarvan oortuig dat ek nie eens 
dit sal waag om as opponent 
my:;elf belaglik voor t e stel, 
om tecnargumcnte te probecr 
opwerp nie. Ek voel Ius om m et 
u artikelgedagtes die koerante 
een en almal atsonderlik-of toe
maar ook ge;,am entlik-uit t e 
daag om op ,Ve rwyder die Bron" 
tc antwoord. I ndien daar enig e 
koerant of politikus mans g e
noeg is, en iets wat iets werd 
sal wees, kan se, dan sal te n
min!ot e een \'tln u lesers dit met 
belungstelling wil lees en boor! 
Ek bcweer dat die argumente en 
gedagtes van u nie omver ge
werp kan word n ic. Ek vra 
cindelik: ,.K om w ic gaan dlt 
waag?" 

V.S. A.-Bevolking 
Die jongste volledigc opname 

gee die bevolking van die Ver
enigde State aan as 148,720,000, 
wat 'n vermecrdcring van 
17,051,000 of 12.9 perscnt is se
dert 1940. 

• nm• mrr• nn·• rr • rr • r • • • • • :rt 
* Suid-Afrikaansc Spoorwec * 

UNIE-TYDTAFEL 
D it word vir algem ene inlig

t ing bekeml gemaak dat 'n nuwe 
Unie-T ydta fec'l vnna f 1\laandag, 
28 November 1949, in werking 
sal treec' en binnekort by Spoor
wegboekwinkec'ls te koop aan
gebied <,al word. 

:.'\loontlike pa'>'>as iE"rs word 
aangeraai om bulle p laasl ike 
Stasiec'mt~ester of die Publisi
teits- en Rt'io;afdec'ling te raad
pleeg nl\·orens reise oor lang 
a fstande te onderneem. 

W. M. CLARK, 
H oofbestuurder. 

• r,m• rr• rJ • • • · • ~ • • • • lll 
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rARIEF VIB OEJU.ASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 

Bulllboudellke Kenulllgewtngs: 
(Verlowlng, huwelik, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwensing, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plasing. Voorultbeta.a.lbaar. Vir 
herhalings 2:1 pst. afslag. 

Bandelsadvertensles: 
Eerste plasing, 2d. per woord. Vir herhallngs 2:1 pst. afsl&g. 

lntekengeld op .,Die O.B." (venk)'ll weekliks): 12/6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. Voorultbeta.a.lbaar. Stuur advertenslegeld, bestellings, en lntekengeld 
pa VOORSLAG <EDMS.) BPK., Posbus 1411, Kaapstad. 

BETREKKING V AKAJII"T 

SNELSKRIF-TIKSTER.- Applikasies 
word ingewag vir •n tweetallge snel
skrlf·tlkster vir 'n vakante betrekklng 
In die Ossewabrandwag en Voorslag 
kantore. S&larls vo!gens ondervlnding. 
Pit word verwag dat die suksesvolle 
kandldaat •n lid van die Ossewabrand
wag moet wees. Doen a<ansoek by die 
Stafhoof, Groote Kerkg-ebou 703, of 
Posbus 1411, Kaapstad. 

2/11/2 

ALGEMEEN 

, BEROBEThl" - Vakansleoord, 
Posbus J<roondal, RUSTENBURG. 

Telefoon 1023, Rustenburg. 
Goeie smaaklike etes, elektrlese llg, 

blnneveermatrasse, water In kamers, 
perdry, beste swembad, tennis en 
ander sport. Moolste plek van om· 
gewlng. Terme redelik. -
K . J. B . Behrens. 

2/ 11/lB 

TE KOOP 

WATTELPALE EN, SPARRE.
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm 
bokant dlkte 2/· atuk. 
Gewone pale 6 voet lank, 4 tot 6 
dui171 bekant dikte 9d. stuk. 
Spanpaaltjles 4 voet lank, 1 ~ tot 2'\i 
dulm bokant dikte £3 10/· per 1000 
met bas. 
Spesiale stringstokke vir tabak 4'\i of 
5 voet lengtes £2 15/ • per 1000, met 
b&s. 
Gel ewer Charlestownstasle. Beste! van: 
L.S. Buys, AmnJuba, P.K. Charlestown. 
Kontant met bestelllng. 31/8/TK 

GESERTIFISEERDE 

GROENTESAAD 

Chantenlly-wortels 6/-; Detroit-beet 
f/-; Blaarslaal 17/6; Spltskopkool 8/ • 
per pond, posvry. Verkry volledl&e 
pryslys van Premiers, P.K. Schoemans
boek, Oudtshoorn. &-4TK 

GRYSHARE 

ORYSHARE, skilfers, ou voorkoms, 
onnodlg. Oortulg u self deur ORYS
HAARWONDER die jongste kuns
matlge w~reldwonder, haar en kopvel 
voedingsmiddel te gebrulk, skadeloos, 
kleurstofvry, 5/- per bottel, geld met 
bestelling.- Boeregenoosmlddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

MEDISYNE 

GESONDBEID Is u regmatlge erte
nls, oortuig u seiC deur ons behande
lings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnllgtlng gratis, Roere
geneoesmlddels, Posbus 4272, Johannes
burg. B / 1/9/49 

Voor u aile hoop van geneslng laat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
skryf. dan vir oulaa,s, raadpleeg 
Die Boerevrou, Bus 7669, Johannesburg. 

(Nr.1) 1/9/49 

~lARK AGENTE 

Kamera.de! Aanda.g! 
Stuur al u produkte aan U. S. ~1-

llngan, :\lark Agente, Ultenhag-e. Tele
graftese ad res: .,Blank S.j\." l''oon 
1063. As julie die dorp besoek kom 
gesels • n bietjie. Pienswll!g. 

21/9/TK 

MEUBELS 

!llEUBELS.- Beter meubels teen 
bllllker pryse Babawaent1ies, stoot· 
karretjies, drlewiele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook aityd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld wa&rin u belangstel. 
-VlSSER-lllEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/ 11 

RADIO 

LOU\V EN LOU\V, die Beroemde 
Radio-ingen!curs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Qereglstreerde Elektrlsltells
aannemers. Foon 9-8435 

.. 
SOUT 

SOUT vir dadel!ke aClewerlng In 
goe!e sakke. Bra<tdwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendel!ke ondersteuning deur van my 
sout tc bestel. Speslale Al 80/ ·; 
Sneeuwit No. 1 70/ -; Wit No. 2 
60/ - per ton vrygelaai. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adres: 
Komdte. l\lev. l\lartle Venter, Pos~ak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Nuwe seisoen sout In sterk sakke 
as volg:-

Spesialc sneeuwit 80/ - per ton. 
Sneeuwit No. 1 70/ -· per ton. 
Wit No. 2 60/ · per ton. 
'Wit No 3 50/- per ton. 

Sneeuwlt fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 10/·: 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/ 6. 
Vry gelaai soutwerke vir tevredenheld 
en dadel!ke aflewerlng. pro beer:
M. Fourle, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbeldsloon, 81oemfonteln. 

G. A. FICHARDT 
Bpk. 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

PLUIMVEE 
nte ne.te Firma om a PLUIMVEE, 
BlEBS flll ander l'BODUKTE aaa 

te ot:utu 14: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(J&dme.) Bpk. 

MORJ!:MA.. (PHil .. 1131) .......... 

IS U 'N REPUBLIKEIN ? 
DIE 0.8 . Dan • 

IS u 
VUL ASSE8LIEF mER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

blad 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

ingesluit vind u die bedrag vao ................................... . 

vir die eerste ........................... maande. 

NAAM: 
<Naam en Adrea in Blokletters> 

POSADRES: 

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

Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/3 per halfjaar. 
Voeg aueblkJ/ Komnmsie bJ1 plattelaudse tjeu. 

/ 0 I E 
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Die Sieraad Van Ons Jeug 
,Die sieraad van die jongmanne is hulle krag."

SPR. 20: 29. 
en vir ons die meesterskap ver
seker oor die natuur se onuit
putlike atoomenergie. Baie van 
ons eie volksgenote geniet die 
·,roorreg van 'n kragtiger spier
ontwikkeling as die menigtes, 
en tog moet bulle in gestigte 
versorg en deur ander beheers 
word, omdat die Skepper hulle 
die sieraad van 'n normale ver
stand onthou het. 

In sy gejaag na mag en eer, is die mensdom hedendaags 
geneig om sy balans te verloot en die waarde van die 
dinge wat die Iewe edel en mooi maak, te vergeet en ver
waarloos. Een van die belangrikste waardes wat op hierdie 
wyse onderskat en afgeskeep word, is <lie ontwikkeling van 
die potensiiHe kragbronne van die jeug - daardie bronne 
wat die sierlike, beheerste bates van ons volksjeug behoort 
te wees. 

ONS SPIERKRAG 

Laat ons God dank vir die 
gesonde, welgeskape Jiggame 
waarmee Hy ons begenadig het. 
Baie volkere begeer daardie gc
sonde, energieke gestaltes wat 
ons as so vanselfsprekend be
skou, en du.!.sende van ons eie 
volksgenote in gestigte en ver
pleeginrigtings sou die helfte 
van bulle smartelike bestaan 
wou verruil vir 'n gesondheid 
wat bulle, a! was dit net vir ·n 
rukkie, ook in staat sou stel 
om iets meer te beteken vir God, 
Volk en Vaderland. Maar word 
daardie spierkra~ ooit deur ons 
jeug ten volle uitgebou? 

sie put uit die voorbeeld van 'n 
Meester wat sy liggaamskrag
te ontplooi en beheers het ~n 

diens van die mensheid. Laat 
ons ook, soos Hy, die Vader 
dank vir ons sierlike spierkrag 
deur ons bree · skouers met be
reidwilligheid in te druk onder 
die kruis van ons swakkere 
volksgenote. ,Dra mekaar se 
laste", so stel Paulus dit ,qp. 
vervul so die wet van Christus." 

ONS BREINKRAG 

Maar terwyl ons strewe na 'n 
gesonde, gespierde volk, Jaat 
ons ook nie die breinkrag van 
ons jeug vergeet nie. Immers, 
dan sou ons die sieraad van ons 
menssyn versmaad, wat ons ver
hef bo die magtiger diere om ons 

/, 

-t!"( 
~( 

Last ons die Skepper dank 
vir die onopgeloste vraagstukke, 
die moeilike beslissings, die in
gewikkelde tegniese vereistes 
wat ons gees tot die uiterste 
toe op die proef stel in die alle
daagse lewensstryd. Dis in bier
die leerskool waar ons brein die 
moontlikhede wat die Skepper 
binne-in ons weggele het, kan 
uitbou en dissiplineer in diens 
van ons volksgemeenskap. Laat 
ons met teerheid dink aan die 
sielsiekes en swaksinniges, en 
ons voortdurend inspan om deur 
ons simpatie bulle jammerlike 
lot vir bulle draagliker te maak. 
Daardeur bring ons die hoogste 
hulde aan die Skepper, wat ons 
wysheid gegun het sodat ons die 
onverstandiges tot leids!'nanne 
en l)elpers kan wees. 

toaoOO werKers 
11fe/ eBfl 

ef/Ke/B qeJr;qfe/ 
VE~AARDAG- y~~-

KETTING ~ ,..r-:..Y · ~ ' _/ /~~ 

Dit was ongetwyfcld die oog
merk van die Skepper dat al 
die moontlikhede van ons ge
sonde Jiggame ontplooi sou word. 
Daarom, immers, het Hy ons nie 
in 'n outomatiese paradys gestel 
nie, maar ons uitgestuur in 'n 
wercld, waar ons in die ,sweet 
van ons aanskyn ons brood sou 
eet" en deur die adel van ons 
handearbeid ons spierkrag sou 
ontwikkel tot 'n sieraad, wat ons 
roeping as heersers oor 'n krag
tige skepping, waardig sou wees. 
Kan dit sonder doel wecs dat 
die Seun van die Mens, in Nasa
ret, vir die grootste dee! van sy 
aardse omwandeling sy siele
adel verryk het met 'n spier
krag wat by die saag en die 
skaafbank, in die versorging van 
'n wcduwee-Moeder en haar af
hanklike kindertjies 'n oefen
skool gevind het? Mag ons volk 
nooit skaam word vir die hande
arbeid nie, maar liewer inspira-

Hierdie maats verjaar gedu
rende die volgemde week. Ons 
wens bulle van harte geluk. 

NOVt:)fHER 
12 Magrlta Blrkholtz, Frankfort. 

Annie Eksteen, Franschhoek. 
13 Lenie Pretorius, Ruatenburg. 

Andre le Roux, Groenendal, Wel
lington . 

Santle Hugo. Franschhoek. 
Chrlstlaan Janeke, Frankfort. 

14 Anna Havenga. Mafeklng. 
Bertie Louw, Suider·Paoarl. 
D. Siebrits, Paarl. 

15 Monica de Bruyn, FrankCort. 
Frikkle Dreyer. Frankfort. 

16 Daneel Grobbelaar. Fauresmlth. 
J. S. Crafford, Stellenbosch. 
A lien Breytcnbach, kirkwood. 
Christiaan van der 'Vesthulzen, 

Wellington. 
Petra Olivier, Beaurort-Wes. 
Hendrik Talja,rd, Pk. Bosbokrand. 

17 Sanna Smith. Oudtshoorn. 
Anna Wegenaar, Fra-nkfort. 

18 Adriana le Roux, Buurmansdrift. 

Aanval Op Reeks 

~ 4~:.__...-
~ -::;.- jl 
~f!i'-...-7::-# 
~ 

Of 'n Spoorwegman no~ ook 
a! Hoofbestuurder, Kruier, Kok 

of Lokomotiefdrywer is, is by steeds in die 
eerste plek 'n spoorwegman, bewus daarvan 
dat hy dee! van 'n geweldige, i~gewikkelde, 
en tog menslike organisasie uitmaak. Dit 
is hierdie een, eenvoudige gedagte wat vir 
u, die gebruiker van die Spoorwee, so veel 
beteken. Dit is die aansporing tot daardie 
ekstra beleefdheid, daardie ckstra diens wat 
u kry van spoorwegmanne wat trots op hul 
werk is, en van 'n organisasie wat trots op 
sy spoorwegmanne is. 

(vervolg van bladsy 1, kolom til 

mag wees, die V.V.O. die voile 
reg het om die protektorate se 
oordrag aan die Unie te be
spreek. Dit is geen inmenging 
nie, verklaar die blad. Brittanje 
bet hierdie reg vrywillig aan die 
V.V.O. afgestaan toe by vroeg IS U I D • A f R I K A A N S E 
in die bestaan van die V.V.O. 
besluit bet om gereeld verslag D 1 E N S L A N G S D I E 

SPOORWEE 
HfLE LYN 

te doen. 
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VOLK MOET BEGIN 
REPUBLIKEINS DINK 

Die twee ample ,Leier van die O})por,isie" en ,Opperhev(•lhehber 
van die Leer" ~as nie met mekaar te versoen nie. Een van die tw('e moes 
dus afge~kaf word. Toe die 1\lalan-hewind bcsluit het om gt>nl. Smuts, 
wat albei ample heklee het, af te dank as O})}lerhe,·elhehher, het by gt>han
del ooreenkornstig parlementere insig. Repuhlikeins gesit>n, moes die amp 
,Opposisie-leier" afge,.,kaf gewees het, hetoog ons medewerker in ondet·· 
staande artikel. Ons volk sal moet begin leet· om republikeius te dink, en 
nie meer padementer nit>, lui dit. 

Ons praat graag van ons 
groot idcaal: 'n vrye onafhank
Iike rcpubliek. Maar wat ver
staan ons daaronder? Ons het 
al gewoond geraak aan die tee
stelling: rcpublikanisme teen
oor imperialisme, en republika
nlsme was tegelykertyd ons 
vryheidsideaal. 

In die jongste tyll het hierdie 
teestelling egter vertroebel ge
raak deur die idee van 'n re
publiek binne die Statebond, of 
te wt>l, E mpire. Om nou van 
'n republiek en ons vryheid'l
ideaal tegt>lyk te praat veroor
llnak verwarring. 

Daar is egter 'n ander tcestcl
ling wat in die toekoms sekcr 
al hoc mcer benadruk moct 
word, nl. republikanisme teenoor 
parlementari'>me. Die woora 
,republiek" is eintlik 'n leen
woord uit Latyn. Dalk is ,.volk
staat" 'n suiwere Afrikaansc 
woo rd. 

Wanne('r ons dus stry vir 'n 

Engels Verdring 
Hollands In 
· Oos-lndi~ 

'n Berig uit Australie m('Jd 
dat Hollands in die nuwe repu
bliek van Indone!'oie vervang sal 
word d('ur E ngels as die ver
naamste vreemd(' taal. Austra
Jiese ond('rwysers en tegnici sal 
die Holland('rs vervang wat 
bulle tot duwer aan die ontwik
keling van die voormalige Hol
landse kolonie gewy het. 

lloontlik mag bierdie stap 
daartoe lei dat Engels nou in 
Holland vervang sal word deur 
Holland'>. 

republick, !'.try ons vir 'n staat 
wat ver,;kil van die &oort staat 
wat ons '1-'andag ken. Om die 
doel te ber('ik moet die bestaun
de grondwet nie ontwikkel word 
ni(', maar stuk vir stuk her
vorm word. Elke geleentheid 
wat hom voordoen om die 
grondwet te hervorm na die 
voorbeeld van die Suid-Afri
kaanse Yolkstaat moet aange
pak en ten volle b('nut word. 

Deur 
A. J. van Rooy 

SAl\lESTELLIN G 

Dio volkstaat bcstaan uit die 
volgcnde (indien ons dcurgaan .. 
die geskicdkundigc tcrmc gc
bruik): Aan die hoof van die 
staat staan die President (ge
kics dcur die volk) wat regecr 
met bchulp van sy Uitvoercnde 
Raad. Die rcgterhand van die 
president in' dio Uitvocrendc 
Raad is die Staatsekretaris. 
Vcrdcr bcstaan die Uitvocrende 
Raad uit die Kommandant
gcneraal en andcr personc wat 
deur die President in oorleg 
met die Staatsckretaris belas 
word met die verskillendc afdc
lings van die- staatsgcsag. . 

Verder word die President in 
sy wetgewing bygestaan deur 
die Volksraad, gckies deur die 
volk volgens kiesafdclings, en 
die Twcede Volksraad, wat ook 
dcur die volk gekies word, maar 
op 110 'n '''Y"e dat hull(' veral 
met die nyw('rbt>ids- t>n tt'g-ni('se 
wetgewing b('las kan word. Be
rot>psvt>rteenwoordiging is 'n 
moontlike '~'YSe waarop die 

Pot Verwyt Die Kete/ 
Daar het in die afgelope week 'n nuwe klein oorlo~gie 

tussen die V.P. en die H.N.P. gewoed a-. gevolg van twee 
spotprente wat in die Sunday Express en Die Burger onder· 
skeidelik verskyn het. 

Die spotprent wat in die Sun
day Express verskyn het, stel 
dr. Malan voor waar hy besig 
sou wees om protcktoraat-na
turelle die Unie binne te nooi. 
Maar in · die vertrck waarin hy 
hullo nool, voorstcllende Suid· 
Afrika, is 'n blanke man bcsig 
om nie-blankes met 'n knuppcl 
nccr tc slaan. Twee le reeds 
plat op die grond, tcrwyl 'n der
dc met vcrskriktc oil en uit
gestrcktc arms besig is om die 
nckslag te probeer afweer. 

Die spotprent wat in Die Bur
ger verskyn het, stel genl. 
Smuts voor waar hy bcsig is om 
'n ,.liefdcs"-brief te skryf aan 
na.sionale Afrikaners. In sy 
brief noem hy die Afrikaner 'n 
,pes", 'n ,.Egiptiese plaag", 'n 
,rampokker", 'n ,mensvrcter' ', 
ens. 

~-
Na aanleiding van die eers-

genocmdc spotprent hct adv. J. 
G. Stfydom, onderleier van die 
H.N.P., gese: ,Hierdie mense 
skaar bulle aan die kant van 
die Kommuniste. Hulle is besig 
om die nie-blankes teen die 
blankes op tc hits en gaan daar
in byna nog verder a~ die Kom
munlste. Die spotprcnt is so af
skuwelik en kan so 'n verwoC!I
tendc uitwerking op die ra.sse-

verhoudingc in ons land he, dat 
die vraag ontstaan of dit nic 'n 
oortreding van die wet is wat 
opruiing van die rassc teen me
kaar vcrbicd nic," het adv. Stry
dom besluit. 

Na aanlciding van Die Burger 
spotprent skryf Die Suideu-stem, 
Kaapland sc V.P.-orgaan: 

,Die prent is gebaseer op Hit
ler sc rcscp dat hoc groter die 
leucn hoe groter sy trefkrag. 
Ons daag die blad uit om te 
bewys dat genl. Smuts ooit sy 
mcde-Afrikaners in die H.N.P. 
'n pes, 'n Egipticsc plaag, 'n 
rampokkcr, 'n mensvretcr en 'n 
ding wat in die nag rondkruip, 
genoem het. Gcnl. Smuts bet 
ook nooit verklaar dat apart
heid 'n vloek is nic. Hy bet 
slegs gese dat die soort apart
heid wat dr. Malan wil toepas 
en wat die Kleurling hul rcgte 
wil ontne<'m, 'n vlock is." 

Dit is treffend dat min. Stry
dom niks te se gchad bet oor 
Die Burger sc spotprent nie en 
dat Die Suiderstem ewc-ccns 
geswyg bet oor dio Sunday Ex
press se spotprent. Vir party 
politici is dit egtcr nic vreemd 
nic, want in die party-politick 
Is die enigstc soort leuen wat 
afskuwelik is, die leuen wat jou 
vyand verte!. 

Tweede Volksraad Haamgebtel 
kan word. 

Die Parlementero stelscl vcr
skil hecltemal hiervan en is 
lank nic so suiwcr Suid-Afri
kaans en so goed volksvertccn
woordigend nic. 

IN DIE PAD 

Die gesonde ontwikk('Jing van 
Suid-Afrika vercis 'n verande
ring van ons grondwet, en 
enigiemand wat dit teenstaan, 
staan in die pad van die verde
re vooruitgang. \Vunt ook die 
staatstelsel moet ontwikkel en 
indien dit nie in Suid-Afrika. OJ) 

'n Suid-Afrikaanse basis H•rder 
kan ontwikkel nie, sal verbtar
ring onvermydelik die gevolg 
wees. Dit sal veroor'>aak dat 
ons lund nie groot sal word nie, 
en dat ons staatsmunne nie dit> 
g('Jeentheid sal kry om bulleself 
tot grootbt•id te bring ni('. 

Allercc~rs sal dit nodig word 
dat ons rcpubhkeins begin dink 
en dat ons problcme en die op
lo:;sing daarvan sal sien in die 
lig van die toekomstigc volk
staat. Dil mo• ·t vir ons 'n nuwe 
mode word. 

TWEEKEER SNAAKS 

Hulle se dat 'n mode twcc
kecr sna.aks is - wannccr dit 
pas begin mode word, en wan
neer dit net pas uit die mode 
geraak bet' So gaan dit ook 
met dcnkwyscs. 
Beskou byvoorbceld die on

langsc afdanking van genl. 
Smuts as opperbevolhebbcr 
eers in 'n parlcmcnterc perspck
tief en dan in 'n republikeinsc 
pcrspckti<'f. Parlcmenttir ge
sicn was genl. Smuts na die val 
van sy reg<'ring tegclykcrtyd 
Opperbevelhebber en die Leictr 
van die Opposisic. Dit hct 'n 
onhoudbare postste tewecgge
bring en dit was vansclfsprc
kcnd dat die amp ,Oopperbevd
hcbbcr" afgeskaf word. 

REPUBLIKEIJ\'S GESIE~

Republikeins ge'>i('n, staun 
die saak so: Genl. Smuts bet 
ten.('Jfdt'rtycl Opperbt>velhebber 
en ,.Lei('r \'an die Opposisie" ge
word. ,I.ei('r van die Opposi<,ie'' 
is egtcr ni(' 'n ump wat in die 
grond,wt van 'n voJk.,taat of 
republi('k inpas u i(', maar Op
perbevelhehber of Komman
dant-gen('raal wei. Dit is <Ius 
vanself~>prekt>nd dat die amp 
,,IA'ier Yan llie Opposisie" afge
skuf word! 

Volgcns die rcgeringskoerante 
doen genl. Smuts die land baie 
kwaad as Leier van die Oppo
sisic. As Opperbewlhebber bet 
by bedut :\lei 1948 geen kwaad 
gelloen nie. 

:\lot's ons Eer~>tc Minister nit> 
liewer ~oake vanuit 'n republi
kt'inse oogpunt be<,kou b('t en 
genl. Smuts lit•wer Opperb('vel
hebber Jaat bl.) bd en die amp 
,I.eier van die Opposi<,ie" afge
skaf h('t ni('? 

Terwille van ons Engclsspre
kende vriendo kan ons net by
vo<'g dat in die Engelssprcken
de Amcrika Trumnn en Dewey 
tc<'nstanders was met die prcsi
dcntsverkicsing. Die vcr!llane 
kandidaat, Dewey, is vandag nic 
Icier van 'n Opposisic nic, maar 
goewcrncur van die bclangrik
sto staat New York! 'n Volk
staat is voordelig, ook vir 
Engelssprekendes! 

• ,.Dll!l O.B." word ~:edruk · deur Pro 
Eccl~la·Drukkery Beperk, Stellen
bOI!Ch. vir die tlenaara en ultgewers: 
VOORSLAG (Edma.) Beperlr., Groote 
Kerk1ebou 703, P~bu.a Ull, 
Kerkplela, Ka&Pita4. 

KANDIDATE MOET 
PROTESTANTE. WE.E.S 

VERSOEK SINODE: 
NAAM GENOEM 

Die Sinode van die Kaapse 
N.G. Kerk hct as belcid aanva.ar 
dat aile lidma1:c van die kcrk 
daarop moet aandring dat kan
didatc by verkiesings Protc
stantsc Christene moct w2es. 

Die voorstcl is ingcdien deur 
ds. J. A. Kriel, prcdikant van 
die Nieuwe Kerk, Kaapstad, na 
aanlciding van 'n kommissiever 
slag waarin o.a. verwys is na 
die kandidaatskap van luit.-kol. 
George Wynne vir die H.N.P. 
in Port Elizabeth. Hy sou, be
weer die V<'rslag van die Kom
missie vir Waaksaamheid teen 
die Roomsc Gevaar, 'n Rooms
Katoliek wecs en het 4,000 Pro
testantsc stemmc met die on
tangse vcrkicsing ingcoes. 

,.Rome begin reeds · sy magte 
tc mobilisccr t.o.v. die poEtieke 

Huwelik Nie 
Ter Sprake In 
Seretse-Saak 

' Dat die Britse rcgering die 
kwossic van Seretsc Khama se 
gemengdc huwelik nie ter oor
W<'ging sal ncem in cnige bc
sluit bctr<'ffendc sy opperhoof
skap van die Bamangwato-stam 
in Betsjoeanaland nie, bet wcer
C<'ns verlcdc week gcblyk toe 'n 
parlementslid aan die betrokke 
minister gcvra h£Jt om 'n pleg
tige versekering te gee dat die 
houding van die regering in 
gecn opsig belnvlocd sal word 
deur die feit dat Scretse Khama 
met 'n wit vrou getroud is nie. 
Die minister het geantwoord 
dat daar gecn noodsaaklikheid 
bcstaan om so 'n vcrsekoring te 
gee nie. 

Soos voorhecn in Die O.B. 
berig, is die taak van die kom
missic van ondersoek bloot om 
vas tc stel of Serctse die gcskik
tc persoon is om opperhoof te 
word. Geen verwysing na sy 
meng-huwclik word gcmaak 
nie. 

tcrrein," lui die vcrslag. ,Twee 
jaar gclede is deur die Roomsc 
Biskoppc 'n nasionale raad 
<~ational Council of R.C. Bis
hops) gestig. 'n Soortgelyke or
ganisa.sie oefen reeds gcweldigc 
invloed in Amerika uit. Die 
bcdoeling van die organisasie is 
vera! om politicke lcicrs te be
invloed en natuurlik om Room
se mannc in leidcnde posisies 
te kry. Luit.-kol. \Vynne, ver
staan ons, is 'n Rooms-Katoliek 
en was onlangs kandidaat vir 
die Parlement in Port Elizabeth 
en het 4,000 Protestantsc stem
me op hom verenig. In Johan
nesbur~ het 'n stadsraadslid, 
O'Conner, per omscndbrief 'n 
besonderc beroep op die Roomse 
kiescrs. gcdoen om hom te steun. 

,In Durban is die burgemecs
ter 'n Rooms-Katolick." 

Ds. G. J. Boshoff <Port 
Elizabeth-Wcs) het die volgcnde 
voorstel ingcdien: ,Aangesicn 
die Sinode heeltcmal onbewus i~> 
van enige afbrekende werk van 
luit.-kol. Wynne, maar lntecn
deel onder die indruk verkeer 
van sy positiewe, Christclikc en 
onbevooroordeelde optredc in die 
openbare lewe, weerhou die 
Sinode hom van enige verdere 
vcrwysings na sy naam en per
soon." 

Dr. A. J. van der Merwe, die 
Moderator, het gese dat hy pcr
soonlik spyt is dat kol. ·wynne 
sc naam genoem is. 

Etlike lcdc van die Sinode wou 
he dat die vcrwysing na kol. 
\Vynne se positiewe, Christelik<' 
en onbevooroordeelde optrcde in 
die openbare lewe uit die voor
stel geskrap moes word aange
sien bulle hom nie 'n ,.spesiale 
gctuigskrif" wou gee nic. 

Dr. :-;. P. vnn \Vyk Louw is 
bcnoem tot hoogleraar aan die 
Gemecntelike Universiteit van 
Amsterdam waar hy Afrikaansc 
kultuur en lctterkunde sal do
SeCAr vanaf Fcbruarie aanstaan- • 
de jaar. 

MAKMAKERS -BET NOG 
ALTYD MAK GEWORD: 

FUNKSIE OP WOLSELEY 
Kommando A8al (Wolseley) het Fond~daginsamelin~ 

\'anjaar gehou op die plaas van veldkornet J. P. Viljoen 
op Saterda~, 29 Oktober. 

Ven·er!.in~s is te koop aangebied vanaf twee-uur wat 
die bedra~ van £52 16s. 5cl. opgebring het. Die verkoping 
was onder Ieiding van komdte. A. l\1. clu Toit. 

Om half-vier is 'n vergadering op die terrein toegespreek 
deur genl. \V. R. Laubscher, wat aan die gehoor voor~estel 
is <leur komdt. H. Conradie wat die verrigtin~e gelei het. 

Die spreker h<'t op besielende 
vvyse uitgewci oor die tank van 
die O.B. as dracr van die re
publikcinse gedagte, wat deur 
die jongstc politieke verwikke
lingc op die O.B. aileen kom rus 
het. 

Die volksvrcemdc pnrtystcl
scl hct nog st('cds daartoc ge
lei dat die Afrikancrvolk bcdro(' 
uitgekom bet met meeste van 
sy leiers, wat in die poging om 
die Engt>l.,t> . mak te maak nog 
sonder uitsondering self mak ge
word bet. Daarom gaan die O.B. 
ook nog onverpoosd voort in sy 
stryd vir 'n suiwere Afrikaans(' 
en eg republikcinsc Volkstaat 

van die warme Volksfces van 
1938 moes gewees het. 

Ten slottc bet genl. Laubscher 
kortliks aangehaal van die 
politieke vcrwikkelingc wat 
daar moontlik binnekort mag 
plaa.svind met betrekking tot die 
H.N.P.-A.P. oorecnkoms. 

Om 5-uur is die verrigtinge 
afgesluit met die sing van Die 
Stem. 

Met die opening van die ver
rigtingc het komdt. Conradie ge
wys op die gevaarlike gerust
heid wat daar blykbaar in Afri
kaner-geledere, sclfs onder 
O.B.-lede beers. 

en Volksregering. 'n Mosie van deelncming met 
Stemmevangery is onder di<' die nabcstanndes van Oom Fanie 

partystclsd so belangrik dat 'n du Toit en Oom Ernst van 
nasionnle reguing die inwy- Schalkwyk, twee van die oudste 
ding van die Voortrekkermonu-

1 

en getroue lede van die bewe
ment verwater tot 'n kou<' sic!- ging, wat die kommando dcur 
lose fees sonder vlag of volks- die dood ontneem is, is deur die 
lied, waar dit 'n voortsetting vergadering staandc aangcncem. 
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