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Vir iemand wat buite die ander volksprobleem ter 
maalstroom van die par- sprake kom, is dit ' n ge
typolitiek staan, is dit knibbel en ' n gekibbel 
pateties om die koers- van b elang. Dit begin 
loosheid en futiliteit van al wanneer ' n algem en e 
ons politieke strewe te verkiesing aanstaande is. 
aanskou. Sodra een of Dan word haie definitief 

Wetsontwerp Teen Kommunisme 

GEVAARLIKE . WAPEN BINNE 
Die wetsontwerp teen 

Komm unism e is bekend
gemaak en wor d r eeds 
deur vriend en vyand 
druk bespreek . Dit verg 
geen p r of eet om te voor 
spel dat dit tot gedugte 
aanslae op die openbar e 
men in g aanleiding sal 
gee in ' n p oging van 
allesoortige propagandis
te om gevoelens voor en 
teen op te sweep nie. 

'N MIDDEL VIR STERK 
OPT R E DE 

Oorsaak vir die beroering is 
onteenseglik die feit dat die 
wetson twerp in sy huidige vorm 
in die han d van die ka binet van 
die oomblik 'n middel tot die 
alletkraste optrede, betsy ver 
standig of onverstandig, sal ste l. 
So kan bv. teen onwettige orga
nisasies wat as sodanig per pro
klamasie sonder voorafgaande 
kennisgewing deur die Goewer
neur-generaal verklaar is, sts.p
pe geneem word wat op die vol
ledige likwidasie van die organi
sasie met sy 'stoflike bates en 
fondse en sy lede en ampsdraers 
sal uitloop. 

Uitvoerige reelings om die 
oorgmerke van die wetsontwerp 
te bereik en voorsiening vir reg
strcekse optrede teen persone 
wat op enige wyse met die 
werk van die onwettige organi
sasie voortgaan word voorge
skryf. Die hele masjien wat tot 
verbanning en likwidasie lei kan 
in bewe,ging gebring word as die 
Goewerneur-generaal, d.w.s. die 
die kabinet, oortuig is van slegs 
een van verskillende toestande 
wat opgenoem word. 

VAE E N WYE OM
SKRYWINGS 

Hoe vaag en wyd die om-

BRITSE STELSEL 
BEVORDER TROU 

AAN KONING 
Onderstaande verslag neem 

ons oor uit Die Volksgenoot, die 
Afrikaanse bla~ in R hodesie : 

Sir Godfrey Huggins het 
Saterdagaand op Bulawa yo 
v ier voorwaardes gestel aan 
immigra n te na Rhodes ie. H y 
bet die Sons of Engla nd toe; 
gespreek en verklaar dat nie 
net Britte welkom is n ie. Die 
vier voorwaa rdes is eerstens 
b ulle moet lojale Rhodesiers 
w ord; tweed ens bulle moet 
een a-mptelike taal aanvaar ; 
D E RDENS HULLE MOE T 
DIE BRITSE PARLE MEN
T~RE ST E LSEL AANVAAR, 
WAT DIT NOODSAAKLIK 
MAAK VIERDENS, OM GE
TROUHEID AAN DIE KO
NING TE BELY OM WIE 
DIE HELE STELSEL OP
GE BOU IS. 
Uit bostaande aanhaling blyk 

wat meermale in Die O.B . be
klemtoon is, naamlik dat die 
Br itse parlementere s telsel 'n 
uiters bela ngrike imperiale ba nd 
is en dat Britse s taatslui wei 
deeglik daar van bewus is. 

' oeur j. de VosiPARTYSTELSEL 
skrywings van verbode organi
sasies is kan bes gei:llustreer 
word deur die volgende stelling 
wat regstreeks ooreenkomstig 
die bewoording van die ontwer p 
opgestel kan word: 

, As die Goewemeur-gene
raal oortuig is dat 'n organ i
sasie indirek beheer word 
deur 'n organisasie wie se be
drywighede daarop bereken 
is, selfs by gebreke aan 'n 
uitgesproke belydenis van so
danigc doelwit, om die vesti
ging te bevorder van 'n re
geringstelsel waaronder slegs 
een politieke organisasie er
ken word en aile a nder poli
tieke organisasies onderdruk 
of uitgeskakel word, dan kan 
sodanige eersgenoemde orga
nisasie, d.w.s. die een wat in 
direk beheer word, onwettig 
verklaar word." 

GOEIE T R OU 'N VEREISTE 
BY TOEPASSING 

Uit bos taande blyk hoeseer 
die oordeel van die kabinet van 
die oomblik ten grondsla g van 
optrede le. Slegs as dit bv. sou 
blyk dat geen normale persoon 
oortuig KON GEWEES HET 
soos voorgeskryf nie, .'lal die 
Goewerneur-generaal se optrede 
deu r 'n hot ter syde gestel ka n 
word. Die litigant wat dit wil 
bewys sal voorwaar hare op sy 
tande moet hE! en oor feite wat 
gewoonlik aan die publiek on
bekend is moet beskik. Voorts 
kan die geldigheid van die pro
klamasie slegs binne die eerste 
drie maande na uitvaardiging 
aangeveg word, volgens 'n spe
siale klousule. 

Dis ' n sk ynbaar onvermyde
like afleiding da t die eftek va n 
die wet gewing s oos voorgestel 
volkome van die goeie trou 
waarmee dit uitgevoe r word sal 
afha ng. 

DE DILLEMMA 

Van d ie kant van beleid be
redeneer kan niemand die aim
leiding wat deur die Kommu
nistiese taktiek daartoe gegee 
is ontken nie. I nteendeel. In-

grypende maatreels s oos bier
die teen die politieke en sosiale 
kanker van die T wintigste E eu 
kaR sl egs m et s impatie bejeen 
word. I n d ie sin verdien die 
huld ige kabinet slegs steun en 
medewerking van aile ordent
like burgers. D it verh inder 
egter seker nie selfs die s terk 
ste regeringsondersteuner om 
opbouend krities die saak te be
t rag nie. 

So beskou, Is daar ook 'n 
keersy wat tot bedenking stem. 
Tot hoe 'n mate h ierdie k a nt 
aan die saak optrede moet tee
hou is moeilik te bepaal. Dat 
dit egter n ie misken ka n word 
n ie is onweerlegbaar. 

DIE KEERSY 

Kort gestel bestaan die k eer 
sy uit ' n bekenning dat die uit
werking va n 'n s terk middel 
deur die per soonlike wil en eien
sk appe van diegene wat dit 
a a nwend, bepaal word. Sodra 
die wetsontwe rp opgeneem is in 
die wettere g va n die Unie is die 
middel wa t daardeur verkry 
word tot beskikking van die re 
gering van die dag. Dit sal nie 
net Minister Swart w ees wat 
die toepasslng sal bebeer nie, 
maar enigeen van sy opvolgers. 
En wie is daar wa t hulle nou 
reeds ka n aanwys'l 

Ongelukkig, maar onteenseg
lik, is die Unie-grondwet ge
grondves op die beginsel van 
wisselende regerende partye, elk
een waarvan in sy eie a fge
sonderde kring van ondersteu
ners sy eie eksklus iewe partybe
leld en sy eie eksklusiewe leiers
groep s teun. Die neiging van 
die een om te knor a s die ander 
glimlag, om te veroordeel a s die 
ander toejuig, om gemeenskap
Iike t errein waar louere gedeel 
e n las te saam gedra word te 
vermy in 'n seltsugtige stryd om 
a a n bewind te kom, word steeds 
sterker . Die stelsel maak dit 
onvermydelik. Getrou a a n die 
tendens keur die Verenigde 
P a rty reeds af wat die wets
ontwerp va n . die H.N.P. voor
s tel, poog die Verenigde P a r ty 

om gevoelens teen die wetsont
werp in eie pa rtybela ng op te 
sweep en voor hulle politieke wa 
in te span. 

WIE DIE TIER BESTYG . .. 
D ie ou gesegde lui: wie die 

tier bestyg moet bo bly. T oe
gepas op ons huidige posisie be
teke n dit d at die hand wat 'n 
kra gtige m iddel ontwerp dit nie 
aan 'n vyand durf oorhandig nie. 
Dis die toepassing wat op die 
H.N.P . se posisie betrekking het. 
Dit beteken egter ook dat wie 
sy posisie met twyfelagtige hulp 
wil bevestlg en versterk maklik 
die stertjie kan word en nie die 
hondjie nie. H ierdie to~pas
s ing geld die Verenigde Party 
wat so ruimskoots uit die reaksie 
van Kommuniste en half-kom
muniste voordeel baa!. As 
kampvegter, hetsy willens en 
wetens al dan nie, van die kin
ders van die Kremlin en hul 
aanverwante mag hulle later as 
regerende party noodgedwonge 
die wetsontwerp in die tru-rat 
toepas. Dis maklik om in te 
sien dat ' n V.P .-k a ndidaat bv. 
in a ile eerlikbeid - e n onnosel
heidl - van die skuld van die 
Ossewa bra ndwa g e n selfs die 
H.N.P. onder die bepalings van 
die wet oortuig m ag wees! 

DIE UITWEG 
Die uitweg, die enigste waar 

van ek weet, sk y n te wees om 
ons E ers te 1\l inister in alle be
skeidenheid te vra om te oor
weeg om die Presiden t wa t h y 
in die plek va n die Goewerneur
generaal wil stel,. ook met meer 
gesa g a s die van die Goewer
neur-generaa l te beklee. 'Hy 
hoef hom nie meer magte as 
d ie van die President van die 
Verenigde State te gee nie. Vir 
die gevaar van on-demokraties
bestempel-te-word hoef hy dus 
nie te vrees n ie. AI wat nodig 
is is 'n P resident wat nie deur 
die Wetgewende Huise met 'n 
wantrouemosie h uis-toe gestuur 
kan word nie, en Wetgewende 
Hui~e wat nie deur die Pre-

(vervolg in volgende kolom) 

'GE.WE.TE. I VAN B'RITSE. JE.UG WORD 
DE.UR IMPE.RIALE. SONDE.S GE.KWEL 

' n Mate van opskud
ding is in Britse kringe 
veroorsaak na aanleiding 
van 'n geb ed wat opgestel 
is vir voordrag by ge
leentheid van die Em
pire · j eug-Sondagdienste 
op 21 Mei. Die hetrok
k e paragraaf ' in die ge
hed verwys na die Britse 
imperiale geskiedenis en 
daarin word vergiffenis 
gevra van Brittanje se 
vergrype in die verlede. 
Dit lui : 

, Ons vra u om die tekort
kominge van ons imperiale ge
skied enis te ve rgewe; die heb
sug en die versuim om die 
b elange van die swakkeres in 
aa nmerking te neem; die 
misverstande en verdeeldheid 
wat ons aangeblaas e n aange
b elp bet; ons onverdraagsaam 
heid, onregverdigheid en lie! 
d eloosbeid.'' 

Die jeugraad va n die Church 
of E ngland was verantwoordelik 
vir die verspreiding van die ge
bed, maar beswaar is teen die 
paragraaf gemaak d eur die voor
sitter va n die Empire-jeug-Son
dag-komitee, lord Elton. Hy 
meen dat dit ' n ka rika tuur-

voors telling gee van die B r itse 
imperiale geskiedenis. 

Daarteen bet jeugprediker 
C. H . Plummer gese dat b y 
m et elke woord va n die ge
bed saamstem, en dat iem and 
wa t dit kritiseer geen begrip 
b et van wat in die harte va n 
jong m ense i n sekondere skole 
omgaan nie. 

H y het daaraan toegevoeg: 
, Enigiema nd wa t wil be

weer dat ons imperiale ge
skieden is geen tekortkominge 
b et nie, is 'n dwaas. Dit doen 
ons g oed om op daardie fou te 
te wys.'' 

Die betrokke paragraaf is n ie
tem in uit die gebed geskrap. 

standpunt gekies en van 
weerskante aan die volk 
m et woord en gehaar he
duie hoe hierdie of daar
die p arty aan die roer 
moet kom, j uis om ons 
brandende k wessies nou 
eens en vir altyd finaal 
op te los. 
~n die volk glo dit kecr op 

keer. Wat kan die volk ook 
anders? Daarvoor kies ons tog 
ons verteenwoordigers om nl. 
ons problemc in aile erns aan 
te pak en sover moontlik tot 
'n bevredigendc oplossing I te 
bring. 

Goed, deuz: intensiewe propa
ganda en gerugsteun deur by
komstige faktore soos bv. sty
gcndc Jewenskoste, het ons party 
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dan aan die bewind .gekom en 
ons haal diep asem. Nou sal 
hulle sien wat 'n party kan 
doen wat werklik daarop uit is 
om die volksbelang te dien. So 
dink die argelose kiescr, so dink 
ook menige gekose lid wat vir 
die eerste keer die deurlugtige 
Volksraadsaal binnestap en vol 
blye verwagting sy plek in
neem. Helaas, hoe spoedig kom 
die ontnugtering ! Verk iesings
belofte en eleksiekreet is een 
ding, parlementer e prosedure en 
resultaat h eeltem al 'n ander 
ding. Daar moet o.a. met kou
kusbelange, met Ryksbelange en 
met Opposisietaktiek baie deeg
lik rekening gehou word. 
Natuurlik word af en toe 'n 
vuurwarm toespra.ak oor so 'n 
volksaak afgesteek en word aan 
die volk voorgehou hoe dat die 
Opposisie daarop uit is - wat 
waarskynlik tot 'n mate die 
geval is, want waarom is hulle 
dan Opposisie - om die bes
bedoeldc poginge tc veron.gcluk. 
En die volk sug en betreur dit 
dat sy voormanne met so 'n 
dwase, moedswillige Opposisie 
opgesaal sit. Ons berus dan 
maar in die magteloosheid en 
aanvaar die halwe maatreels 
wat eindelik na vee! moeitc en 
wedersydsc verwyt by die Goe
werncur-generaal vir onderteke
ning aanland. 

OORTUIGING VERVALS 

Tog voel ons dat dit dikweL<J 
anders m oes gegaan bet. Aan 
weerskante van die Rand sit 
persone wat dit in hoofsaak 
m et m ekaar eens is wanneer 
volksproblem e soos d ie Natu
(vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

(vcrvolg van vorigc kolom) 

sident in 'n ontydige ontbin
ding gedompel kan word nie. 
Dan sal stabiliteit van regering 
nie soos tans in partytug alleen
lik gesoek hoef te word nie. 
Dan sal die uitvoerende sowel 
as die wetgewende gesag sonder 
vrees mekaar kan aanvul en 
teenstaan. Dan sal die eie oor
tuigings en nie slegs partyswepe 
nie die stemmings in die Hulse 
bcpaal en die wetgewers sal 
tcruggroei tot meer as stempels. 
Ontvrore gesonde vcrstand sal 
tot sy reg kom en nasionale 
maatrcels sal nie slegs deur 
partybrille beoordeel word nie. 

Aan die skeptikus wat vra: 
,Vanwaar jou bewyse?" wil ek 
antwoord: ,Kyk na die werking 
van die Grondwet van die V.S.A., 
maar nie dcur Brits-parlemen
tE!re brille nie." 

As hierd ie weg gevolg word, 
kan ons nasionaal -aanvaarde 
oplossings vir ons groot p ro
blem e, waarvan bestryding van 
Ii ommunism e slegs een is, vind. 

Ons het nog tyd. Net genoeg. 
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Maatreel Teen Die 
Kommunisme 

Die Ossewabrandwag het nie rede om anders as ver
heug te voel dat die regering uiteindelik met 'n maatreel 
teen die Kommunisme verlede week gekom het nie. Die 
enigste beswaar wat ons in hierdie stadium kan opper is 
dat dit nie veel vroeer al gedoen was nie. Maar oor gestorte 
melk sal ons nie nou ween nie. Wat nodig is, is gesament
like inspanning teen die magte wat besig is om ons land te 
ondergrawe, en daarom kan ons al dadelik aan die regering 
die ondersteuning van die Ossewabrandwag aanbied in sy 
stryd teen die Kommunisme. 

Die wetsontwerp wat deur die Minister van J ustisie 
ingedien is, is ingrypend en in vredestyd iets ongekends vir 
die Britse demokrasie, maar dit beklemtoon maar net die 
feit dat ons in 'n eeu lewe wat nuwe eise aan die staat en 
die gemeenskap stel en waarvoor die Britse stelsel wat in 
die dae van die seilskip miskien sy nut kon gehad het, van
dag nie meer deug nie. 

Van die kant van die Engelse pers word heftig beswaar 
gemaak teen die verreikende magte waarmee die Minister 
van Justisie beklee sal word - magte wat, so word gerede
neer, ook van toepassing kan wees op ander organisasies 
soos die Ossewabrandwag. Hierop sal ons in die eerste 
plaas wil antwoord dat die Kommunisme nie met halwe maat
reels en allermins met liberalistiese soetsappighede bestry 
kan word nie. Dit is baie moeilik om hierdie ,duiwelse evan
gelie" met sy staatsgerigte ondervinding in ondergrondse 
stryd van byna veertig jaar met 'n paar formele wetsbepa
lings die hoof te hied. Ons het te doen met 'n klas mens wat 
nie skroom om in sy amptelike handboeke die leuen openlik 
aan te beveel as 'n middel om die uiteindelike doel te bereik 
nie. 

VERKLEURMANNETnES 

Stalin bet in navolging van sy leermeester Lenin in 
gepubliseerde lesings en toesprake verkondig dat die taktiek 
voortdurend moet aanpas by veranderde omstandighede, en 
geen 'duideliker beoefening van hierdie advies hoef gesoek 
te word nadat die wereld sedert die oorlog verneem bet dat 
Moskou se stryd om behoud van die ,demokrasie" gaan, en 
sedert mnr. Sam Kahn in die Unie-volksraad hom in sy 
hoedanigheid as Kommunis aangemeld bet as die kampveg
ter van libera listiese vryhede nie - die regte wat Stalin 
se adjunk nie eens aanspraak op kan maak nie. 

In enige maatreel teen die Kommunisme moet dus 
voorsiening gemaak word vir die moontlikheid dat hierdie 
mense soos verkleurmannetjies oornag van die rooi vlag sal 
afkruip op die groen blaar van liberalisme of selfs nasiona
lisme as dit hulle beter sal pas. Trouens, die gevaa'rlikste 
Kommuniste is lank reeds nie meer op die rooi doek nie, 

. getuie gevalle soos Klaus Fuchs en Alan May in Engeland. 

OSSEWABRANDWAG 

Wat die moontlikheid betref dat die Ossewabrandwag 
ook onder die bepalings van die wetsontwerp kan val, daar
voor koester ons geen vrees nie. Van partypolitieke kant is 
so dikwels verkondig dat die Ossewabrandwag vir ,.'n 
vreemde stelsel" en vir ,,'n eenparty-stelsel" staan dat die 
Engelse pers nou sonder meer aanneem dat die Ossewa
brandwag op grond van hierdie bewerings geraak kan word. 
Maar nog nooit bet enige verantwoordelike Ieier of. amptelike 
stuk van die Ossewabrandwag sedert sy ontstaan verkondig 
dat die beweging 'h uitheemse stelsel of 'n eenparty-stelsel 
voorstaan nie. In teendeel, ons bet juis die Britse party
stelsel verwerp as uitheems en gepleit vir die invoering van 
die beproefde Boerestelsel wat 'n halwe eeu lank in Trans
vaal en Vrystaat beoefen was met gevolge wat aileen as 
merkwaardig beskryf kau word. Hierdie stelsel was party
loos en volks, en bet niks te doen gehad met 'n eenparty
stelsel wat prinsipieel weinig verskil van 'n twee· of meer
partystelsel. 

DIE GEVAAR 

Die Vergetenes Van Duitsland (I) 

MILJOE.NE. DUITSE.RS 
NOG IN GE.VANGE.SKAP 
VYF JAAR NA OORLOG 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

In die afgelope jare bet die sogenaamde wereldgewete in naam van 
die mensheid herhaaldelik in opstand gekom en het in tallose skouprosesse 
as aanklaer gedien teen Duitse oorlogsmisdadigers, maar oor die ,onmens
waardige lot van die Duitse krygsgevangenes in Sowjet-Rusland het dit tot
nogtoe nog steeds geswyg. Wie van hierdie aanklaers het ooit eens 'n kykic 
gegee in die geweldige stapels dokumente wat in die gehoue van die Duitse 
,opsporingsdienste vir krygsgevangenes en soekgeraakte mense" die mure 
tot aan die plafon toe vul? Wie van bulle h et ooit in opstand gekom teen 
die Qntsettende leed ,wat in die twintig. miljoen kartoteek van hierdie op
sporingsdienste geregistreer is? 

Westerse Gewete vEnsTAANBAAR 
Die rede hiervoor is nie moei-

Swyg Daaroor lik te vind as mens in gedagte 
hou hoe die Sowjet sy krygs-

In hierdie kaartstelsel wat on- gevangenes behandel nie. Die 
getwyfeld tot die treurigste in Duitse opsporingsdienste en lief
die wereld behoort, staan die dadig~eidsorga~is~sies is d~n 
lot en getal van die mense ver- ook Ulter~ vers1gt1g omtrent d1e 
meld wat uit hu1 woonplekke . verst~ekk~ng van ge~ewens en 
verdryf of gevulg, nog steeds hul Ultiatmg.s oor Du1tse kryg~
rondswerf; bier word die krygs- ?evangen~s m R~sland. En d1t 
gevangenes uit Oos en Wes _ IS begryplik - d1e vrees dat hul 
uit die Belgiese Kongo, die Afri-
kaanse woestynkampe en die 
name van die soekgeraakte 
mense geregistreer, van wie nie
mand weet nie of bulle nog 
lewe, hu11e nog erens in krygs
gevangenekampe bevind of dan 
wel in die Jaaste fase van die 
oorlog omgekom of weggesleep 
is. 

Aan die elnde van die jaar 
1949 ' was daar in Duitsland 
nog 6b miljoen mense wat niks 
geweet het van die lot van hul 
familielede nie. Onder bulle 
duisende ouers wat bulle kin
ders soek en kinders wat hul 
ouers nie kan vind nie. 
Hoe hoog die getal van al die 

mense is wie se lot vyf jaar na 
die oorlog nog in duister gehul 
is, weet geen mens. Mens is in 
Duitsland tot dusver nog steeds 
op geraamde syfers aangewys 
wat op grond van die aanmel
ding deur familiebetre~kinge 
van vermistes en deur 'n stelsel
matige ondervraging van terug
gekeerde gevangenes deur die 
opsporingsdienste ingewin is. 

IN DIE WESTE 

In die Wes-Europese Iande be
vind bulle nog duisende Duitse 
krygsgevangenes wat weens 
,strafbare oortredings" tydens 
die besetting aangekla en as 
oorlogsmisdadigers teruggebou 
word. In Albanie is daar nog 
honderde oor wie se lot geen 
inligting verkry kan word nie. 
In Joegoslawie word nog duisen
des as burgerlike arbelders ofte
wel oorlogsmisdadigers terugge
hou. In Tsjeggo-Slowakye is 
daar nog duisende. Wat Pole 
betref, word die getal op 30,000 
geskat. En drie miljoen mense 
- soidate en burgerlike persone 
wat ontvoer is - is nog vermis 
van wie aangeneem word dat 
bulle hul in Russiese gevangene
kampe bevind. Hoeveel van 
hulle nog !ewe of reeds ·oorlede 

Hierdie is die eerste van 
'n reeks berigte van ons 
korrespondent in Dolts
land oor die onmenslike 
lot van Duitse krygsge
vangenes in Rusland - 'n 
toestand wat deur die 
Westerse wereld met ge
Jatenheid aanvaal' word. 

werk daardeur nog moeiliker ge
maak sal word en die gedagte 
dat die lot van Duitse krygsge
vangenes daardeur getref sal 
word, weerhou hulle daarvan 
om meer inligting te verstrek 
as wat wenslik is om die on
menslike gesig van Rusland ten 
voile aan die kaak te stel. 

WOORD GEBREEK 
In die voorjaar van 1947 bet 

die Russe onderneem om aile 
krygsgevangenes voor die einde 
van 1949 vry te laat. Maar die 
Sowjet bet hom nie aan sy 
woord gehou nie. Aangesien, 
volgens die Kommunlstiese ide
ologie die staat alles en die mens 
niks is nie, glo Rusland ook dat 
hy die reg bet om oor krygsge
vangen~s na goeddunke te be-

skik. Onderstaande syfers wat 
deur een van die Duitse opspo
ringsdienste na noukeurige 
mondelinge en skriftelike onder
vraging van teruggekeerde ge
vangenes binne een jaar gere
gistreer is, skets beter as lets 
anders hoe hierdie reg deur die 
Sowjet gehandhaaf word. 

:QRIEKW ART OORLEDE 
Daar was 2,950 vermeldings 

van gevangenes wat nog in 
een of ander kamp in Rus
Jand Jewe en 7,217 wat daar 
dood is. 
Begin Maart bet die Wes

Duitse regering tot 'n algehele 
soekveldtog na krygsgevangenes 
en weggeraakte mense opge
roep. Elkeen is versoek om by 
'n buro aan te ~eld in sover 
daar in sy eie familie of ken
nisse van wie niemand meer 
leef en dus geen melding kan 
maak nie, ontvoerde persone of 
krygsgevangenes en weggeraak
tes is. Sedertdien is hollerith
masjiene dag-in dag-uit besig 
om die miljoenesyfers te sorteer 
en te registreer. Wat die Oos
telike lande en vera] Rusland 
betref, is die name van baie mil
joene nog in duister gehul. Nie
man<l sal vereers antwoord 
<laarop kan gee hoeveel van 
hierdie miljoene nog lewe en 
hoeveel na Duitslan<l sal terug
keer nie. Van die kant van die 
SED (Eenheidsparty in die Rus
sies-besette gebied) is aan die 
begin van die jaar verklaar: 

.,Die tydstip waarop die 
laaste transport met krygsge
vangenes na Duitsland sal 
terugkeer, hang van die weer 
af." 

(Word vervolg) 

Ons koester nie die gedagte dat enige regering in ons is, weet geen mens. Rusland 
land so dwaas sal wees om op 'n tydstip wanneer die hele was nie lid van die Geneefse 
Westerse wereld teen die Oosterse Kommunisme mobiliseer, konvensie vir krygsgevangenes 
'n onderlinge stryd teen nasionale organisasies aan die gang nie en bet in 'n nota van 1949 
te sit nie - soiets kan slegs geskied in navolging van die ook die voorgestelde internasio-· 
B · S · I' d · k · t' 1 d nale beheer oor krygsgevangentse os1a 1ste wat nog stee s anti- ommums 1ese an e nes wat deur d'e G 11· d 

S · 't 1 't d h 11 b t · t t I ' 1 ea wer es soos panJe m s m om re es wat u e e er m s aa sa 1 voorgestel was van die hand ge-
wees om te bepaal as redelike mense buite hul kring. wys. ' 

l'laar daarom juis is dit nie uitgesh:it nie dat misbruik 
van hierdie wet op een of andm: wyse gemaak sal kan word 
onder 'n party-bewiii.a wat die doen en late van Louden as 
hoogste geidende norme van die beskawing huldig en dus 
ook met naarstige pligswaan Britse instellings in Suid-Afrika 
sal wil beskerm teen hut vervanging de.ur egte Suid-Afri· 
kaanse skeppinge. 

In elk geval sal ODS wil onderstreep dat 'n wet met sulke 
wye magte alty(l gevaarlik sal wees in die hande \'an 'n 
partybenind wat wortel OJ> net een deel van die voll<, veral 

(Vervolg in volgende kolom) 

(Vervolg van vorige kolom) 
in Suid-Afrika. Dit maak 
dit soveel meer noodsa-aklik 
dat ons 'n egte volksregering
stelsel moet kry waar die re
gering verteenwoordigend van 
die hele volk sal wees en dus 
sy magte teen vyande van 
buite die volk sal gebruik en 
nie teen sy , vyande" binne 
die volk nie. 

'n Duitse krygsgevangene van Rusland in gelapte klere teen 
'n sneeubedekte agtergrond. 
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,PARLEMENT WEET NIKS 
VAN VOLK DAARBUIT·E' 

Vorm ,n 
Van 

Wereld 
Sy fie 

,Die parlement, so 
het ek in die jare wat 
ek daar deurgehring bet 
ondet·vind, is merendeel 
'n plek waar die mem;e 
in 'n w{>reld van hul eie 
beweeg," skryf Scott 
Haigh in die Cape Argus 
in 'n rubriek oor die 
parlement. 

Hy gaan voort: 
,Gaan In die wandelgang. 

Grocpc vcrsamcl en gesels. Die 
besoekcr wat die plaveistene 
stadig betree, kry 'n vlugtige 
blik op die magtiges en word 
vervul met ontsag. Hy bevind 
hom in die land van die knik en 
die veelseggendc knipoog. On
dcrwyl die bctowcring van die 
byekorf-atmosfccr nog oor hom 
hang; vermocd die bl!soekcr dat 
hierdic manne met die towerag
tige letters L.V. agtcr hul name, 
besig is om crnstig tc beraad
slaag oor groot landsakc. 

WOORDBOll 

,.Portrette van vcrgangc poli
ticke reuse kyk af op hierdie 
ontsaginboesemcndc tonecl, en 
die besoeker fluistcr: ,As ek 
maar net kon hoor.' Hy is ge
lukkig dat die weten'!kap hom 
nog nie van radar-ore kan ''oor
sien nie. 

.,\\'aar L. V.'s ook al b)·eenkom, 
kou bulle aan die bene ,·an ge
rugte en beuselagtige politick. 
Et'n sal spog met die kwinkslag 
wnarmec by die agbare lid van 
l\fhongodorp in die <lebat gctref 
bet. 'n Ander nimmt'reindigcn
de nnekdotiese vulknan, Hal be
sig wees om oor te borrel van 
'n wilde woordbom wat 'die hui!> 
v)f sittings gelede geskud bet. 

SAL GESKOK WEES 

,Wnt werklik in hierdie fabel· 
huis wat die parlcmcnt vandag 
is, aangaan, sal ons besoekcr 
skok wannccr die blom af is 
van die betowerende appel van 
'n nuwc ondcrvinding. 

,Ek is oortuig daan·an dat 
die parlemE'nt en die ,·olk \Oe
Jing met mekaar verloor bet. 
Elkeen strompel voort in afson
derlike newels meestal van &y 
eie skepping. 

,Die publiek betrag die poli-

tick, L.V.'s en die parlement 
met daardie vcrdraagsame af
sydigheid wat mens het vir 
mense wat op pale sit of krui
waens deur die wOreld stoot. Is 
dit miskien omdat twee wereld
oorloc en die opdrlfsel wat oor
loe op die mcnslikc strand werp 
die private burger gelaat het 
met 'n bevrore ongeloot in aile 
bcstaande regeringstelsels? 

ONOORBRUGBAAR 

,,Hy wat sy geliefkoosdc tcorie 
tc koop aanbied, vcrkoop 'n baie 
vcrganklike produk. Maar ek 
glo dat een moontlike rede vir 
h ierdie tydperk van dt'faitisme 
i8 dat <lie regering en die wat 
regeer word so ver van mekaar 
verw)·der is dat die golf eulang 
onoorbrugbaar sal wees. 

,.In die parlement is daar tc 
vcel wclvarende buike, te veel 
vcrmoendes. Feitlik in die ska
duwcc van hierdie gebou !ewe te 
vee! met te min. Die lewens
ko8te-vraagstuk h et 'n akade
miese pyl in die politieke koker 
geword. Die las van die wor-
8telstryd teen die maandelikse 
rekeninge word deur weinig 
L.V.'s \t'r<.taan. Vir meeste par
lemcntslcdc in Suid-Afrika is 
daardie kunsmatige lewenskostc
indekssyfcr slegs 'n bewcgcndc 
vingcr wat cintlik net op heel 
lastige wye bcrekenings op 'n 
bankbalansboek in die war 
stuur. Weinig het nodig om 
hul pennies en ponde te tel in 
terme van twec maaltye per dag 
en miskien 'n vuur om by te sit. 

BUITE VOELING 

,Die pnrlement bet geen beset 
van die verskrikkinge van die 
hedendnagse menl'l, van die toe
nemende vrees in die daagliks<' 
Iewe van die ,·olk nie. L.V.'~> 
kan nie besef dat al die argu
mente oor npartht'id nie 'n en
kele bu is 'ir die daklose en die 
bongerige sal dek nie. 

.,Sowel die parlcmcnt as die 
volk is waardevol vir die wclsyn 
van 'n land, maar albei hard
loop ver van mckaar af. 

WAT? 

,\Vat kan gedocn word sodat 
die strome sal tt'rugdraai en 
weer verenig? Die pad tcrug 
sal miskien ''ir a lbei 'n lang, 
lang, moeilike werk '''<'C"'. 'n 
OnmiddeJiike noodsaaklikheid is 
mt'er L.V.'s wat arm in hul sak 
dog ryk in doelsteJiing is." 

Aldus die mcdewerker van die 
Argus. 

VERSOEKSKRIF T.EEN 
• 

TWEE MINISTERS 
'n Versoekskrif teen twee ministers, wat deur 18,000 

mense onderteken is, is verlede week deur 'n Britse parle
mentslid, sir Waldron Smithers, by die laerhuis ingedien. 
Dit eis <lie ontslag \'an die twee Joodse ministers John 
Strachey en Shinwell nit die portefeuljes van oorlog en 
verdediging. 

Dit Is op die vraag in die slot
paragraaf: .,Wat kan gcdocn 
word om die strome weer tc 
Jaat verenig?" dat die Osscwa
brandwag 'n antwoord probeer 
gee. Vandaar sy pleidooie vir 
'n nuwe stnatstelsel wat meer 

Houdings In 
Parlement Is 

Oneg 
,Die twet'de helfte van 

die sitting i8 tans in volle 
swang. 'n Vreemdeling 
wat die blye herontmoe
ting tu!lsen lede in die 
wandelgang van die raad 
aanskou, sal verbaas wees 
oor <l ie bitterheid en 
partygees wat deur die
~elfde lede binne in die 
rand geopenbaar word, en 
hy mag - miskien met 
'n mate van reg - tot 
die gevolgtrekking ge
dwing word dat <lie hart
likheid in die womlt'lgang 
en die bitterheid in d ie 
ra.:.ul oneg is", skryt die 
parlementere verslaggewer 
van die Johanne<>burgse 
weekblad Forward. 

volks\'erteenwoordigend s a I 
wees, eerstens <leur dat die mid
delmanskop van politieke partye 
moet plek maak vir regstreekse 
volkHverteenwoordiging soos in 
die \lloere-republieke, en twee
den8 <lie verteenwoordiging "·an 
die volk se ekonomiese belange 
in &y \erskeidenheid deur mid
del \'an sy ~beroepe. 

Ses Miljoen 
Rooi Sjinese 

Onder Wa-pen 
Die Kommunistiese Sjincse 

regering hct nog ses miljoen 
man onder wapcn en daar is 
nog geen aanduldlng dat hy van 
plan is om hlcrdic reuse-leer te 
demobilisccr nic, word uit Lou
den berig. 

Inmiddcls beers daar groot 
senuwecagtigheid in Westerse 
kringe oor die moontlikheid dat 
die rooi Sjinesc magte uitein
dclik kan afsak op Suidoos
Asii~. Daar is reeds sprake dat 
voorbercidscls gctrcf word vir 
'n inval in Tibet . 

Russe Oefen 
Aanval Oor 

Vir 
Pool 

Sir Waldron hct gese dat die 
teenwoordighcid van Strachey en 
Shinwell in die kabinet bcvor
dcrlik is vir kommunisticse en 
fascistiese insypcling in Brit
tanjc. 

Volgens militere inligting in 
gene<'m h<'t te<'n die kapitalistie- Wa!>hington is die Ru!><>e tan<> 
se Jande. Jiy het toegegegee clat besig met groot&kaal<>e lug
daar dinge in Rusland gebeur oereninge in die Noordpool
wat nie mooi i'! n ie, maar, h<'t ~;trE't>k waarby gebruik gE'maak 
by g<'!.i', d it is die skuld van word ,·an reuse-bomwerpers wat 
die kapituli~tiE'"'e Iande. in .. taat is om 4,000 myl \'er 

Hoewel albei die betrokkc mi
nisters vandag ontkcn dat hulle 
Kommuniste is of was en die 
eerstc m!nister, Clem<'nt Attlce, 
gcwcicr het om bulle in die pad 
tc st<'ek, is 'n groot dec! van die 
Britse volk, en vera! Amcrika 
bai<' onthuts oor hierdic twee 
manne met hul ,pink" verlcde 
in Rulke slcutelpostc. 

Dit is d~s tc begrype dat daar te. vlit>-g. Hierdie nuus tE'-.amt> 
groot besorgdheid in anti-kom- mE't berigte omtrt>nt die op
munisticsc kringc heers oor IE'iding van valskermtroepe in 
hierdic man sc posisie. Daar is die koue noorde, word lwskou 
'n tyd gcledc berig dat die us 'n llllnduiding dat Itusland 
Amerikaansc minister. van bui- hom voorberei om 'n aanval oor 
telandse sake gedrcig het om die Noordpool op Amerika tc. 
Strachey oor die hoof tc sien by dot>n. 
die vcrstrckking van militerc Daar word ook berig <lat diP 
inligting aan Brittanjc, maar Sowjl't op dip punt stuan om 
Shinwell, wat bo Strnchey staan, 'n bomwl'rJ)<'r soortgl'lyk aan 
het aan die pcrs gl'si\ dat hy aile die ;\nwriknano,t> rPu., B3G OJ) 
inligting aan sy kollt'ga sal ver- groot .,kaal te venaardig as
strek net soos dit die bcleid ook 'n viermotorige spuitbom-

Bomme Volg Wet Wat 
Kleurgrense Wil Uitwis 
Die Amerikaanse regering is nog flink besig om aile 

kleurgrense by wyse van wetgewing en administratiewe op
trede in Amerlka uit te wis. 'n Wetsontwerp is so pas in
gedien wat werkgen·ers wie se beleid dit is om net blankes 
in diens t~ neem, sal \'erplig om ook aan negers werk te gee. 

, Onlangs is bcrig dat aile 
klcurgrense ook in die Iugmag 
uitgewis is en dat die aparte 
cenhcde vir negers opgebreck 
en die lede oor blanke eenhcde 
versprei is. 

Dat h ierdie pogings van die 
Amerikaanse regering ten ge
volge bet dat groter rns<>ehaat 
oplaai, blyk nit onderstaande 
berig: 

,BIRMINGHAM (V.S.A.). -
Die polisie stel hier ondersoek 
in na 'n reeks bombardcrings 
van ncgerhuise. Saterdagaand 
is die woning van 'n negcr-kon
traktcur, B. W. Henderson, deur 
ontploffingstowwe beskadlg, vyf 
dae nadat Henderson opgemerk 
hct dat sy huis deur 'n klompie 
mans dopgehou word. 

,Henderson se dat hy gehoor 
het dat een va\t die mans gcse 
hct: ,Hierdic een sal die volgen
de wccs.' 

,Dit is die sewende soortge
lyke insidcnt wat die afgelopc 
14 maandc voorgckom het. Gc
wcldpleging hct 'n aanvang be
gin neem nadat negers in hicr
die gcbied begin intrek hct 
kragtens die bcpalings van 'n 
nuwe ordonnansie wat die gc
bied aan hullc tocken. Die toe
kenning van die gebied is reeds 
deur die laer howe goedgekeur 
en dit dicn tans voor die Ame
rikaanse hooggcrcgshof. 

.,Die woning van die neger
tandheelkundigc, dr. J. A. Boy-

kin, is mindcr as vecrtien dac 
gelcde gcbombardeer." 

RYKSVOORKEUR 
GEHANDHAAF 

Die Britse minister van han
del, Harold Wilson, het verlede 
week in die Brltse laerhuls ge
se dat Brittanje lilt as 'n be
langrike dec! van sy beleid be
skou om die handel met die 
Statebond uit te brei en om die 
stelsel van ryksvoorkeur te 
handhaaf. ' • 

,Beaoek ona Ta.lt In die Wandel
gang, Groote Kerkgebou, vtr RadiM, 
Elekb1C'86 Toesteuo en lUeubda. Slu7t 
aan on.s Poabeatellingaatdelln«, Phil 
iUorktl, P oabua 2721, Kaapatad." 

DIE JAAR 1906 
ALLE SIGARETTE HET BESTAAN U IT 

100°/_INGEVOERDE 
/o TABAK 

DIEJAAR 1950 
SPRINGBOK-SIGARETTE BESTAAN UIT 

100 °/ SUID- AFRIKAANSE 
/o TABAK 

Danksy 
PIONIERSWERK 

deur die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

Vt>ral Rtrachey was 'n stl'rl< 
Yoor~".t:uult>r van Kommuni.,nw 
in dil' vt>rledt> en self., in 1911 
nog ht't h;r 'n boek geskr;~l wnar
in hy Ruo,land in be!>kerming voorhccn was. werpcr. ------------------ -----us.-401 



• 

BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 17 MEl 1950 

r~ YD GJ:II .t.MIFJ8J:EBDJil ADV&. TENSIE8: 

Babhocldi!IIJ.ke &eanle~: 
(Verlowtns. buwellk, seboorte, ate.-fceval, tn memoriam, selukwenJin&, 
ena.) 1c1. per woord; minimum 2/8 par plaalns. Vooruitbet.a.albaar. VIr 
herli&Unp 2:5 pat. a talac. 

BandebadverteuJea: 
Eerate plaa!Dc. 2d. per woord. VIr herhallnga 2l$ pat. a tet-c. 

lntelu!ll&'eld op ,.Die o :B." <veniQou weeldlka>: 12/8 per jae.r of 8/3 per 
I maaode. Vooruitbet.a.albaar. Stuur adverteoalegeld, bestelllnca, en llltekenceld 
D& VOOBSIAO CEDMS.) BPK., l'oabua l UI, Kaapatad • 

IN ~IEMORIA:\1 

•n Jaar van verlange Ia nou v erby 
en ons dink terug a.an 16 Mel 19•9. 
toe ons dierbare eggenoot en vader, 
Hoofkomdt. D. A. Swanepoel, op on· 
vergeetllke wyae van ona a fak eld m oea 
neem. 

Oral het hy hoog gebou, 
Die atUkrag van dle !ewe hoog gehou. 
Sy verlangende eggenote en kinder&, 

Moolrlvler, Natal. 17/5/18 

DANKBETUIOING 

Da. M. B. Brink wena graa.g ay 
inoige dank te betulg v ir ai die 
telegram me wat hy VMI 0 . 8. -vrlende 
ootvang het In v erband met die heen
gaan van ay eggenote en ook vir die 
bale kranae, In IIODderbeld die pragUge 
krana van die 0. 8. · boofkwartler, wat 
deur Dr. Van Zyl op haar grat gel~ 
Ia. 17/ 5/ 1 

GRYSHARE 

ORYSBARE berate!, akllfera ver 
wyder, ba.regroel bevorder, jongvoor
koma veraeker. dlt waarborg GR1'8-
HAARWONDER, dlt jonpte k una
mllltlge wtrelc2wonder baar· en kopvel 
voedlna:amlddel u, akadelooa, kleurstor
vry, 0/· per bot tel geld met beatelllng. 
Boereren-mlddell, l'ot1boa 4Z1Z, 
.Jobalweaburs. C/1/9/' 9 

MEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwaal 
of alekte eo berate! u regmatlge 
erfenta OESONDHEID, ooa besklk oor 
die mlddeta eo behandel aile alektea, 
akr)'f, IDUgt!Dg gralla.-.Boere~e~~eea
mlddela, l'oebua U 11, .Joba.nneab~. 

A/1/fl/4.9 

Stektea en kwale ver ban! Opera
alee vermy en gesoodheld berate!. 
Waarom dan aal u lancer lyT Skryf, 
meld l!eaonderhede, raadpleeg Die 
Boeronou , Bua 7M9, Johanneabura:. 

(Nr. 2) 1/9/49 

1\1. en F. BAER, N.D., 1\I.B.A.N., 
Water kuur, Osteopatle, DlHeUek, Ontm
pra.ktietOe en Osteopatle8e DlA8M'UFIRK. 
D Psku ndllre l'llggrn.at munlp.lleerderM. 
•. Alle kwale word be handel hUtlfM 
natuurllke metodes ln on8 gesondh~ldM
tuisU>. 

Vtr verdere besondrrhede doen aan
aoel< Zastronstraa t 87, moemtont~ln. 
Telefoon i887 . 17/5/1 

VERVOERDIENS 
Vfr Glgemene kan.oe(CDer" ew 
oo" 'llet'V061' oon men.t6 tre6 fn 

~binding met 

J. A. STRAUSS 
Poabua M - - Telefoon &-8SG6 

PAROW 

!lARK AGENTE 
Kamerade Aalldaa I AA julie mtaklen 

•n aoder agent onderateuo bet voordat 
ek begin bet. kao julie moe darem 110 
at en toe juile boendlnga dee!, of hoeT 
Merk juile beseodlngs ~pn, U.T. H., 
die Spoorwel! verktea dlt ao. Piau julie 
besteii!Dgs vir vrugtebome vroegtydf& 
by S1llll1se Nunertea, l'oabua 4 Nuw&
p laas. 

19/4/TK 

TE KOOP 
Mullswlngela teen 6/· en donkle· 

swlngels :i/6 een, trek, draashoute 
teen 6/ · een, op Serpentine ayataale 
gelewer. Kooa »otha. 

3/5/4 

MEUBELS 
!IIEUB.ELB.- Deter meubela t een 

bllllker pryae Babawaeot11es, atoot· 
karretjlea, drlewlele, Jlnoleums, tapyte, 
ena., ook altyd In Yoorraad. Geen 
Katalogua. :Ueld wa.wto u belansatel. 
- VlSSE:&-!IIEUB.ELS, Lallptraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW l!:N LOUW, die Beroemde 
Radlo-logenleura, Stulewec, P AROW, 
verkoop eo berate! Radlo'a eo E tektrtese 
Toeatelle. oerea:tatreerde Elektrlatt elta
aannemera. J'oon 9·8• 311 

S011T 

BOUT vir dadellke a newer!Dg In 
goele aakke. BrM>dwagte, om 'n 
~rllke beataan te maak vra ek u 
vrlendellke onderateunlng d eur van my 
aout te beatel. Spealate A1 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
80/ - per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenbeld cewaa.rborc. Adrea: 
Komdte. lll e v. lll&rtle Venter, Poaaak 
No. X, , Arbeldalooo, Bloemt onteln. 

19/1/TK 

Nuwe aelaoen aout 10 aterk aaklte 
u volc:-

Speataie aneeuwit 80/· per ton. 
Soeeuwlt No. 1 70/- per ton. 
Wit No. 2 60/ · per ton. 
Wit No 3 50/- per too, 

Sneeuwlt fyn tafel- en botteraout per 
200 pd. 10/·; 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/ 8. 
Vry gelaat aoutwerke vir tevredenbeld 
en d&dellke aflewer !Dg, pro beer:-
l\1, F ourte, Veldkom et , !'/Salt No. s4, 
Arbeldalooo, Bloemfontelll. 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
- (EDMS.) BEPERK 

Dlrekteure: 
P. w. J. van Heerden. 
P . G. van Heerden. 

Potgleterstraat 2:18, 
h / v Pretorluaatraat, 

PRETOIUA. 
Tellis (Vloer en Muur), Kombula· 

opwMbakke (Terrazo eo Vlekloae 
ataal) , Vuurberde, Septleae eenhede vir 
g esondheld, Plle.re, Wuvate, Bouera
en Loodgletersbenodlgdhede, Staalrame, 
Vert, ens. 3/ :i/ T.K. 

Almal wat republikeine is . . . 
Almal wat ware volkseenheid nastreef . 
Almal wat 'n blanke toekoms soek . . . 
het belang daarby dat Die O.B. deur soveel as moontlik 
gelees word. 

Help ons om nog 'n intekenaar te kry en u skakel 
nog 'n krag by in die stryd vir volk en vaderland. 

Vul onderstaande intekenvorm in en pos saam met 
geld aan Die Spkretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 
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I ntekenvorm 
N eem asseblief my naam op as intekenaar op ,,Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending t e staak. 

B ier by ingesluit 'l>ind u die bedrag van ............ ..... .. .. 

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

NAAM ..... ...................................................•...•..• 
(Naam en Adrea in Blokletters) 

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

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

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

·········································· H andtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 3 per halfjaar. 

Voeg assebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

DIE BEHANDELING 
VAN BOSBOUERS 

Uit My Reistas 
Deur Stopper 

weet ook dat hulle lewens
duurtetoeslag nie gelyk staan 
met die van ander staatsafde
llngs nie. 

Rondom 1938 bet 'n dominee
volksraadslid <onlangs oorled(') 
hom sterk uitgelaat deur te sl! 
dat by meer van die nie-blanke 
dink as van die blanke wat 
heeldag regering toe hardloop 
om hulp. (Dieselfde volksman 
bet 'n paar jaar later die Idee 
van nasionaal-sosialisme voorge
staan op grondslag van sy stel
ling dat die partystelsel ultge
dien is en dat met g roepver
teenwoordiging elke onderdeel 
van die volkslewe volkome tot 
sy reg sal kom). 

Ek herinner my die jaar 1909 
- mnr. John X. Merriman was 
toe nog Eerste Minister van 
Kaap de Goede Hoop, ook be
kend as Kaapkolonie - toe 'n 
paar duisend wynboere, wat 
moeg geword het van met hoed 
in die hand smeekberoepe aan 
hoogstaande persone te rig, die 
volksraadsgebou omsingel het 
om staatsvaderlike versorging 
vir 'n beter bestaan te verkry. 
Met lapwerk was iets besin, 
maar dit was eers met die 
stigting van die K.W.V. dat die 
boer geleer het om vir homself 
te sor~ en aile onderdelc van 
boerdery, u ltgeslote vee en 
groente, versorgd is. 

S AAMSTAAN 

Ek dink dat die vakbondstel
sel, wat die bocre so intensief 
afgekeur het, tog die leidraad 
was vir nuwe lnsigte, n l. saam
staan. Selfs die staat moedig 
die vakbondstelsel, dit wil s~ 
groepverteenwoordiging aan; die 
huidige demokratiese stelsel wil 
nog net nie die woord ,.groep
verteenwoordiging" erken nie. 

Ek reis vee! en vertoef oral 
lank genoeg om die plaaslike 
bestaanslewe te bestudeer. Op 
die oomblik bevind ek my tussen 
die b'osbouers, mense wat, soos 
onlangs in d ie Praathuis meege
decl Is, nie die voorspraak van 
'n valkbond of 'n groepverteen
woordig ingsvereniging g e n i e t 
nie; (die woord in vet is my 
inlassing). Hulle is mense, soos 
die meeste plattelanders, wat 
gcduldig en gedwee wag - met 
hoed in die hand - op redelike 
en blllike behandeling sonder 
Kommunistiese tussenkoms; 
sommige kry dinge gedae.n deur 
witvoetjie te spec! en ander 
wat hulle nie vir begunstiging 
kan leen nie, wag op tocken
ning van hulle regte. 

TWE E MATE 

Die bosbouers Is mense wat 
nie bejammer .wll wees nle en 
nie uitgeken wil wees as arme 
stakkers en stumperds nle. H ulle 
weet dat by hulle toestande be-

MOET BIETJIE 
WAG! 

1\fnr. B. J . Stander , Geelbout
k loof, Pk. Sandbult, skryf: 

As 'n mens die stuk in Die 
O.B. van 5 April lees in verband 
met wat die Engelse geestelike, 
Peter H. H. Nicoll, se oor sy 
land in verbe.nd met die on
langse wereld-oorlog, dan sien 
'n mens uit na die dag wanneer 
Rusland vir Engeland sal laat 
dubbel die prys betaal wat die 
Afrikaner, Duitsland en meer as 
een land moes betaal. As ons 
regering net nie weer baie gou 
inmeng nie. Ons kan nie toe
laat dat Rusland wen nie, maar 
laat ons inspring by die V.S.A. 
nadat Engeland reeds verdwyn 
bet. 

staan wat in a nder staatsonder
nemings nie waargeneem word 
nle. Hullc weet , byvoorbecld, 
dat Spoorwegwerkers van 8 tot 
5 werk. Hulle gaan van die 
standpunt uit dat 'n werksweek 
uit 144 uur bestaan: 48 uur in 
be lang van die werkgewer; 48 
uur in belang van self; en 48 
uur vir slaap; maar hulle weet 
dat die Spoorwegwerkers om 8-
uur na die werk vertrek en be
tyds ophou werk om 5-uur tul!l 
te wees; bulle moet een uur, 
anderhalwe uur en selfs twee 
uur ver stap en gereedsk a p 
saam dra om 7-uur die a rbeids
punt te berelk en in bulle eie 
tyd na 5 die lang ente - na 
die vermoeiende dag se tank -
strompelend buiswaa rts afU!. 

NAT RE~N 

Die bosboucfs weet ook nie of 
hulle baadjies dounat dan wel 
of baadjie, hemp en onderhcmp 
deurnat moct wees voordat bulle 
onder die veroorloofde skerm 
skuiling mag sock nle. Hulle 

Die staat se saa,gmeulens bly 
jaar In, jaar uit besig met die 
lewering van balke en planke en 
tog bly bosbouerhuise vir maan
de onbewoon terwille van cen 
of twee vragmotorvragte vloer
planke, en die bosbouers moet 
toeslen dat geboue vergroot 
word eers vir die kleincre ge
sinne. 

SLAGOFFERS 

Hulle kan dit tlok nie verstaan 
dat naturelle in die blanke eko
nomie kan indring terwyl daar 
pick is vir die stumperds en 
stakkers wat, nie deur eie toc
doen nie, gedurende die jongstc 
droogte uitgesak het of die wyk 
moes neem omdat vier tot vyf 
aangrensende plase in een besit 
oorgegaan het. 

Groepsverteenwoordiging sou 
hulle ten beste kan behartlg, nje 
'n kommissie van ondersoek 
soos voorgestel is nle; Kommis
sies is nie verantwoordelik nie. 

.t t 

Pol isiesersont 
Sondogskool E.n 

Misdood 

Hou 
Voorkom 

'n Sondagskool vir naturelle
kinders Is agt jaar gelede in 
Alexandra, die naturellelokasie 
waar die grootste onluste op 
Meidag plaasgevind bet, deur 
sers. P. J. Ba.denborst, bevel
voerder van 'n polisiestasie aan 
die rand, gestig. 

Hierdie Sondagskool het in 
die Volksraad ter sprake gekom 
toe die Minister van Justisle, 
adv. C. R. Swart, spesiale mel
ding gemaak bet van die 
pogings van sers. Badenhorst 
om die Sondagskool te stig en 
die rol wat hy gespeel het om 
die naturelle tot bedaring te 
bring en moeilikheid tydens die 
onluste te voorkom. 

Scrs. Badenhorst vertel dat 
dit aanvanklik slegs met die 
grootste moeite moontlik was 
om 25 naturellekinders oor te 
haal om die Sondagskool by te 
woon. Die getalle het stadig 
vermeerder en vandag is daar 
reeds meer as 500 naturellekin
ders in die lokasie wat die Son
dagskool gereeld bywoon. 

VERWAARLOSING 

Die gedage om 'n Sondag
skool te stig, het lllort na sr aan
koms in die lokasle by sers. 
Badenhorst ontstaan toe hy ge
merk het dat groot getalle natu
rellekinders hul tyd In die strate 
deurbring. 'n Paar wat hy dop
gebou het, het bewys dat hulle 
misdadigersnelgings aanleer en 
dat met hulle niks uitgerlg kon 
word nie. 

Saam met die prinsipaal van 
die N.G. Kerk se sendingskool 
is •n begin met die Sondagskool
klasse gemaak en na 'n paar 
maande was hulle vas aan die 
kerk en nie bereld om na ander 
sektes oor te gaan nle. 

Die steeds groeiende ledetal 
het groter ruimte as wat die 
N.G. sendingkerk kon bled, 
noodsaa.kllk gemaak en daar is 
besluit om 'n sendingskool op 
te rit waar die Sondagskool
klasse ook gebou kon word. 

Die skool, wat ruimte bied 
aan mecr as 600 leerlinge is ver
lede jaar amptelik deur die 
Minister van Naturellesake ge
open. Sedertdien was die ge
middelde bywoning van Sonda.g
skoolklasse nog nooit onder 500 
op 'n Sondag nie. 

,.Dit was nog nooit vir my 
nodlg om een van die kiners 
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wat in my Sondagskool was, 
vir 'n misdaad te arresteer 
nie", het sers. Badenhorst met 
trots vet'klaar en bygevoeg 
dat 'n paar duisend kinders 
reeds die Sondagskool byge
woon het. 
Die klasse word deur sers. 

Badenhorst en twec blankes 
met die bulp van drie nie
blankes gehou. 'n Aansienlike 
aantal van die kindcrs wat die 
Sondagskool bygewoon bet, is 
tans besig om hulle as onder
wysers en naturellesendelinge te 
bekwaam. 

NUWE PREST AS IE 
VAN 

ONDERSTEPOORT 
Onderstepoort, wat reeds 

wereldberoemdheid \ 'erwerf bet 
vir sy veeartseny-navorsing, bet 
daarin geslaag om 'n entstof 
teen bondesiekte te ontwikkel, 
word berig. Die ontdekk ing i'l 
van wereldbelang en monsters 
VtLn die stof word tans na. ver
sklllende Ia nde gest uur waur 
dit getoets sal word. 

Die entstof sal eers na dceg
Iike proefnemings -vir nlgemeno 
gebruik beskikbaar gestel word. 

Nu-Seeland Wil 
Hoerhuis Afskaf 
Die N u-Seelandse eerste m i

niste r bet aangekondig dat daar 
aanstaande jaar wetgewing in
gedien sal word om d ie boer
buis at te skaf. Uit die pers
berig kon nie a fgelei word of 
die eerste m inister iets anders 
in die plek tluarvnn beoog nie, 
maar wat wei a fgelei k an word 
is dat die boer wetgewende lig
gaam in Nu-Seehtml dieselfde 
nut teloosheid openbaar as ons 
senaat bier . Die rede daarvoor 
is omdat daar geen funksionele 
ver 'lkil tussen d ie twee ,,huise" 
is n ie. Die senaat of boerhuis is 
eenvoudig 'n duplikaat van die 
volksraad waar, op voorskrif 
van d ie koukusse, die partylede 
presies d iesellde s tandpunt in
neem as in die \'olksraad. 
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ONS VERVOLGVERHAAL 

SOKKERSPAN in DONKERBAAI 
Die skipper hct sy pyp na die 

ander hock van sy mond geskuif 
en die stuurtou om die pen van 
die wicl gehak voordat hy uit sy 
stuurkamcr uitklim. 

.,H'm, wect nie, Olaff, die dein
serighcid daar na bakboord ?" 

Hy het met sy pyp na die 
Suide gcwys waar die Jig effe 
donkerdcr vcrtoon het. 

.,Ek sicn nie meer so goed nie. 
Wat dink jy?" 

.,Ek dink ons sal moelllkheid 
kry. Daar is hoe waters daar
ond.er." 

.,H'm, dink jy so? sal ons nog 
'n rukkie dicselfde koers hou ?" 

Olaff Hansen het nic dadelik 
gcantwoord nie en die skipper 
het by hom bly staan. 

Die seuns hct alma! begin bc
langstel in die .,depressie in die 
Suid," soos oom Hans dit ge
noem het, maar bulle kon nie 
vee! uitmaak nie. 

Robbe-eiland bet duidelik aan 
stuurboord begin vertoon. Die 
rigting was nog steeds dieselfde 
en dit wou ampcr lyk asof bulle 
van plan was om by die eiland 
vcrby te vaar. 

'n Fris windjic uit die Suidc 
hct skielik opgckom en aan die 
scilc gcpluk. 

Skipper Licbcstrom bet sy wiel 
'n paar minute gedraai om die 
kocrs te vind en weer op dek 
gekom. 

Die wind bet wit maanhare 
bier en daar op die golwc gc
piets. Seemccuc hct skreeuend 
oorgcvlieg. 

.,H'm. Die voiHs vlicg weg van 
die land af. Axel, dit is miskien 
beter as ons draai. Ons kan 
maklik teen Robbe-eiland vasge
kecr word." Hy het met sy 
pyp se steel in Wouter se rig
ting gewys. .,Hulle wil m6re 
speel." 

,Watter onsin is dit? Is jy 
bang vir die bietjie wind?" 

Woutcr het gcvocl dit is 'n 
plig om in die bresse te tree. 
Daar bet Robbe-eiland 'n paar 
bonderd tree van hulle af gele 
en die ou man sal nou voorstel 
dat bulle omdraai. 

Die skipper bet aile vertroue 
in sy vriend se oordeel gehad. 
As bulle aJleen was sou hy met 
die ,Aibatros" reguit in 'n Pool
se storm vaar, maar hy het sy 
verantwoordelikheid tccnoor die 
seuns beset. 

Hy het geaarsel - nic omdat 
hy besluitcloos was nic, maar 
om 'n bietjie die see dop te hou. 
Sy oe was nie meer so gocd soos : 

VERJAARDAG
KETTING 

MEl 

18 Rykie Wassenaar, Middcl
burg, Tvl. 

Susanna Kilian, Middelburg, 
Tv!. 

Jan en Anna Pienaar, Ceres, 
K.P. 

19 Gertruide Roets, Rustcnburg, 
Tv!. 

Anna Herholdt, Koffiefontein. 
20 Elizabeth Eloff, Boshock, 

Tv!. 
Martha Landman, Humans

dorp, K.P. 
Theo Bohlmann, Paarl, K.P. 
Magda Fourie, Oudtshoorn, 

K.P. 
23 Jnl·obus van der Westhuizen, 

Loxton. 
Kasper van Wyk, Paarl. 

di6 van Olaff Hansen nie en hy 
wou 'n bietjie tyd wen. 

"\-Vouter het sy aarseling dadc
lik as 'n swakheid beskou. Op 
sy jare handel mcnse nog op 
ingcwing, en boonop dadelik. 

.,Skipper, ons het die boot ge
huur om na Robbe-eiland tc 
vaar en nie om vir 'n ou man 
sc onsin halfpad om te dra.a,i 
nic. Daar le die eiland voor ons . 
Waarvoor sal ons nou omdraai ?" 

Met sy oe op die sec het die 
skipper stadig gepraat. 

.,As die see opkom is by ge
vaarlik. Julie wil m6re sokker 
spec!. Die storms hier kan tot 
drie dae aanhou." 

,Ry maar deur eiland-toe. 
Ons sal wei m6re spec! al moet 
ons die endjie terug swem as 
jou ou boot ons nie kan neem 
nie." 

Axel Llebestrom het gewcet 
dit is die onervarenhcid van die 
jeug wat praat. Hy was al oud 
genoeg om nie meer persoonlike 
beledigings aan te necm as dit 
nie juis so bedoel was nie, maar 
sy boot was nader aan hom as 
hyself. Dat iemand sy .,Alba
tros" as 'n ,ou boot" kan be
skryf hct sy seemanshart dlep 
gcwond. 

Hy het hom egter nie verwer
dig om daarop te ..antwoord nle. 
Hy kon self sien dat die wit 
maanhare op die golwe reis en 
dat groot branders op die af
stand teen Robbe-eiland se 
koppe breek. Die see het 'n 
grys-groen kleur gekry en die 
voorseil bet teen die wind go
sing. 

Hy het die stuur na bakboord 
omgcgooi en die voorskip hct 
links teen die wind geswenk. 

,Draa! jy?" 
Wouter was blcck van woedc. 

Olaff Hansen het probeer paai. 
,Die storm kom, jongman -

ons ken die sec." 
,So! en wie hct jou miskien 

saamgenooi? ek moes jou by 
die kaai al van die boot afge
smyt het." 

,.Ag kom, Woutcr, jy moenic 
met oom Hans lol nic; hy wcet 
beter,'' hct J ean van agter die 
stuurhuis uitgcs6. ,Kom ons 
s ing Hewer weer lets." Hy bet 
heclwat beter gevoel. 

Olaff Hansen bet sy staanplek 
Jangs die stuurbuis ingencem en 
geen vcrdcre kommentaar gele
wer nic. 

Met die wind agter hom en sy 
motor in die boogste vcrsnellcr 
het die ,.Albatros" verbasende 
spoed vir die tipe boot ontwik
kel, asof hy wis dat by op pad 
huis-toc was. 

Koos-Pict het mocdig sy 
ghitaar gcteister en Jean hct sy 
bes gedocn, meer om Woutcr te 
kalmccr dan omdat bulle daar
toe Ius gevoel het. 

Die seuns het alma! voor die 
stuurhuis gcbondel om uit die 
wind te kom. 

Skipper Liebestrom hct sy 
reenjas oor sy baadjie aangc
trek en sy stormhoed opgesit. 

.,Wil jy 'n jas aantrek? Ek 
het nog een." 

,Dankie. Nee." 

Hansen het sy kraag omgc
slaan en sy hoed vaster op sy 
kop gedruk. Hy bet langs die 
stuurbuis bly staan. 

Groot golwc het groen van ag
tcr af aangerol gekom en die 
wind teen die grootseil het die 
voorskip taamlik laag laat sny. 

Die skipper hct na die sci! ge
kyk en die picke agter Donker-

baai gepeil asof hy die afstand 
wou skat. Die sci! skep te vee! 
wind, maar die bykomstlge 
spoed wat dit meebring het die 
gcvaar gebalanscer. 

,Baas, die seil word swaar," 
het Adoons by die katrol gese . 

Die skipper het 'n slag na die 
see gcloer en sy stuurwiel effens 
na bakboord gedraai. 

'n Geweldigc golf het voor 
bulle opgedoem en 'n rukwind 
in die groot sell bet die waters 
swaar oor die voorstewe Iaat 
breek . 

'n Oomblik het die boot van 
die slag gebeef, maar met be
hulp van sy getroue motor het 
hy homself opgehef en bo-op die 
golf beland. 

Die skuinsdek het aile waters 
spoedig deur die sluispoorte uit
gelaat en was in 'n oomblik af
gedroog hoewel Vaalwater se 
sokkerspclers taamlik nat gespat 
was. 

Die ghitaar was nou doodstil. 
Selfs Wouter bet sy oe op die 

groot golwe gehou en aan die 
stuurhuis gckleef. 

,Laat die grootseil neer!" 
Doons het die glytou teen die 

mas losgcwoel en met 'n ring
tinkel van ringe bet die sci! flad
derend op die dek beland. 

Bebendig het die volk dit om 
die klcwerboom gcpak en met 
toue vasgcbind. Die klewer
boom self is in die mikstokke 
vasgebind. 

Die wind bet gaandewcg ster
ker gcword sodat daar nie 'n 
afname in spocd was nie, al het 
bulle net met die motor en die 
stormseil gcvaar. 

Met die grootseil af hct die 
voorskip boer uit die water ge
lig sodat daar 'n verposing was. 

Twee seuns het gclyktydig 
sick geword, maar bulle het nie 
bulle houvas vcrwissel nie. 

Swaar golwc bet oor die ag
terstewe gebrcek en oor die dek 
gespoel. 

Donkerbaai bet nader vertoon. 
Die halfmaan van die baai bet 
wyer geword asof dit die see
vaarders wclkom beet , maar in 
die monding het die rotse in 
groot skuimkolke uitgestaan. 

Die ,.Albatros" bet onder In 
die trog beland en bo-op hoe 
kruine uitgeklim, maar steeds 
voortgesnel. 

Die wind was sterk. D ie mas 
bet gesing. Skipper Liebcstrom 
het later die stormseil ook Iaat 
inhaal. 

Eindelik was die baai naby. 
Nog 'n paar minute en bulle sou 
deur die brekers, vcrby die lig
huis vaar waar die kalm hawc
watcr vir bulle wag. Hy sou 
graag die seuns aan wal sit. 

Toe bet dit gekom. 'n Uitroep 
van Adoons wat aan die klewer
boom klou, het hullc aandag 
daarop gevestig. 

(Word vervolg) 

Boerejeug-uniforms 
Boercseuns wat uniforms wil 

aanskaf word versoek om so 'n 
bictjie geduld te bcoefen, aan
gcsien daar moontlik ietwat 
vcrtraging met die aanstuur van 
bulle bestellings mag voorkom. 
Die firma wat voorheen die drag 
,·erkoop het, is intusscn vcrkoop 
en ons is op die oomblik bcsig 
om oor hierdie saak tc onder
handel. 

Hou ons hind dop vir vcrdere 
besondcrhed!' oor waar u in die 
toekoms bestellings moet plaas. 

\l/R DIE DOGTERS: 

DIETAAK VAN DIE VROU 
IN DIE VOLKSLEWE 

Die volksgemeenskap kan ons 
by 'n groot gebou vergclyk. En 
in die oprigting van daardie ge
bou hct die man en die vrou 
elkecn sy of haar afsonderlike 
taak. Hulle kan en moet saam
wcrk, maar die ecn kan en mag 
nie die pick van die ander in
neem nie. 

Uit die aard van sy same
stelling sal die man die gestalte 
aan die gebou gee: Hy sal die 
vorm wat dit gaan aannccm uit
dink, die swaar klippe kap en 
die messclwerk doen. En soos 
in die mlddeleeue die ridders 
hulle kastelc bewaak hct deur 
hoe wagtorings te bou, slote 
rondom te grawe en valbrue 
daaroor te bou om die vyand 
uit te hou, Is die oe van die 
man gerig op die gevarc wat 
die volksbestaan bedreig. Met 
ander woorde, die man is ver
antwoordelik vir die staats
vorm, die staatsregering, die 
administrasie, die finansies, die 
verdediging. 

En die vrou? Soos in haar 
cie huis, is sy vcrantwoordelik 
vir die sindelikbeid en die gees 
van liefde en opoffering wat in 
elkc gelukkige huisgesin aan
wcsig is. Die mooiste waning 
is tog maar niks anders nie 
as 'n yskouc kelder, wanneer 
die liefde ~n eensgesindheid 
ontbreek. Per slot van sake 
maak dit nie saak hoe klein en 
eenvoudig 'n woninkie is nie -
dit is die gees wat daar beers 
wat van die grootste be lang is: 
die mooi vrolike blomtuintjie 
daarvoor, die fris gestyfde gor
dyntjics, die netjicse vertrekkies, 
en die vriendelik-glimlaggende 
huisvroutjie. 

Van nature is die taak van 
die vrou hoofsaaklik bcperk 
tot die huisgesin. Sy is nie net 
die moeder van haar eie kinders 
nie, maar terselfdertyd ook die 
moeder en opvoeder van die 
volkshuisgesin. Sy skenk nie 
aileen !ewe nie, maar is die 
skcnkcr van die gecstclike !ewe 
aan haar volk. 

Dit hang van die vrou af 
wat die gees en karakter is van 

Stel Jy Belang? 
Ons ontvang nog gerceld na

vraag van ons Jede wat nie by 
die Boerejcug ingeskakel is nie, 
hoe bulle dan aan die aktiwi
teite van die Bocrejeug kan 
dcelneem. Onthou julie, ons het 
omtrent so 'n jaar gelede aile 
belangstellendes uitgenooi om 
met ons te skakel. 

Die felt dat ons nou nog na
vraag ontvang, laat ons ver
moed dat daar moontlik nog 
lescrs is wat graag by een van 
ons eenhedc ingeskakel wil 
word, maar nie weet hoe om te 
werk tc gaan nie. Om hulle 
die kans te bicd, sluit ons weer 
hierby 'n vormpie in, wat die 
sakie makliker sal maak. Ver
a! wil ons weer kontak maak 
met persone wat voorheen !cdc 
van die Boerejeug was, en om 
een of ander rede voeling vcr
loor bet. 

die volk waartoe sy beboort. 
Die kind van die buis word 
meestal aan die opvoeding wat 
hy van sy moeder ontvang het, 
gcken. Daardie agtergrond wat 
sy aan hom gegec het, sal hom 
nooit verlaat nie. So vind ons 
dikwels dat die grootste geleer
des soms die grootste buffels 
kan wees, terwyl die armste 
padwerker soms die lieflikste 
glimlag het. Dit is die invloed 
van die huislike agtergrond; die 
opvoeding van die mocder wat 
nog hier spreek. 

I n ons cie huise is die moeder, 
meer as die vader, verantwoor
delik vir die aankweek van 
sckere dcugde soos cerlikheid, 
oprcgtheid, sindelikheid, saam
hor~gheid, en arbeidsaamheid. 
En die waardes wat in die huis
gesin geld, word weer in die 
breere volkslewe wcerspiei.iJ. 

Vernict om cerlikheld tc soek 
by 'n volk as hierdie deug nie 
deur die moeder in die huisge
sin aangekweek is nie. "\-Vaar 
die vader van die buis mecstal 
besig is met 'n beroep ten cinde 
sy huisgesin Cinansieel te onder
hou, is dit die moeder Wat vcr
antwoordclik is vir die vorming 
van die karaktcrs en die ondcr
linge gees van saamhorigheid 
wat daar onder die verskillende 
lede van die gcsin moct beers. 
As Boet en Sus veg, is dlt sy 
wat tusscnbcide tree en wat 
moet weet hoe om die moeilik
heid uit die wereld te maak son
der dat daar by een van die 
twec nog 'n kwaaie gesindheid 
teenoor die ander is. 

Dit is die mocder wat, naas 
die kweking van sosiale deugde 
soos eerlikhcid, getrouheid, ens. 
ook die kulturele en geestelike 
agtcrgrond aan die kinders moct 
gee. Dit is sy wat die dogters 
in die wee van die voorgcslag 
(natuurlik aangepas by moder
ne omstandighede) moet lei. Dit 
is sy wat bulle leer om 'n na
sionale karakter aan bulle huise 
in die versiering daarvan te gee. 
Dit is sy wat die geskiedenis 
van baar "volk aan die k lein
goed deur middel van verbaal
tjies moet vertel. En hocveel 
mocders doen dit vandag? Hoe
vee! vertcl nog die verhaal van 
Dirkie Uys, Wolraad Waite
made, Rachel de Beer, en Ama
juba? 

Maar die moedcr moet ook 
die skone in die !ewe aan baar 
kinders wys: Sy is die cen wat 
hulle leer om die fynste stekies 
te borduur, die kleurc saam tc 
stcl; Sl[ is die een wat die- dog
tors help met die blomrangskik
kings en dit is sy wat ons skil
ders, beeldhouers, digters en die 
musiekmeesters van die wereld 
aan hulle bekendstel. 

En · as ons moeders arm van 
gees is en bulle plig op hicrdie 
gebied versaak, sal die volk, 
waarvan sy terselfdertyd ook 
die volksmoeder is, geestelik 
wegkwyn, al besit dit ook die 
goud van die wereld. 

VORM VAN BJ<;KENDSTELLING 

Ek stel in die Boerejeug en sy aktiwiteite belang en 
sal dit waardeer as u my op hoogte met u werksaamhcde 
wil hou. Besondcrhede oor myself verstrek ek hieronder: 

Name en van: ............................................................. . 

Adres: 

Oudcrdom: ................................................................. . 

Skoolstanderd (indicn) : .................................. · ............. . 

Ek was voorhccn lid van die Boerejeug. Ja/ nce. 

In watter dorp: . . .. . . . ............ . . . ................................. . 

(Pos hierdie vorm dadclik aan: Die Boerejcug, Posbus 3471, 
Kaapstad.) 
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Ander Se Menings 

TYD RYP OM KLEURVRAAG 
VOLKSAAK TE" MAAK 

Die Vaderland se parlementere verslaggewer berig dat daar in p~rle-
mentere kringe 'n sterk mening hestaan dat 'n wapenstilstand tussen 

politieke partye oor die kleurv1·aagst uk moontlik en hoogs wenslik is. 

die 

Die 

Grondslag Vir 
Du its-Franse 
Samewerking 

Robert Schuman, Franse minister van buitelandse sake, 
bet die wereld verlede week verras met 'n ingrypende voor
stel in verband met Frans-Duitse samewerking wat besJiou 
kan word as die grondslag vir E uropese eenheid. Hoewel 
Britse politici nie anders kan as om bulle gunstig oor die 
plan uit te laat nie, wil dit egter voorkom of heelwat teen
stand van Britse handelsbelange oorkom sal moet word om
dat Brittanje vastelandse mededinging in die staalnywerheid 
vrees. 

Die plan van Schuman, wat 

genl. Smuts verwerp omdat dr. Malan die voorwaarde daaraan e:eheg het onmiddellik gunstige reaksie in .., Duitsland en Amerika uitgelok 

groot moeilikheid is egter dat niemand weet hoe om die saak aan te pak nie. 

Dr. Malan se uitnodiging in die verlede aan die opposisie is ~og steeds deur en Franse markte verskaf word 
onder dieselfde voorwaardes, en 
uitvoer na die buiteland geskied 
uit 'n gemeenskaplike pot. Die
selfde werkstoestande moet in dat dit op 'n grondslag van ,apartheid" moet geskied. 

het, kom daarop neer dat die 
swaar nywerhede van Frankryk 

die twee Iande geld. ' 
,.Vooraanstaande lede van al

bei partye voel egter dat hierdie 
geskil oor prosedure tussen die 
twee partye met goeie wil en 
die regte gesindheid uit die weg 
gerulm kan word. Daar word 
op gewys dat genl. Smuts sy 
party definitief verbind het tot 
'n beleid van ,.afsondering". . . 
Die vraag word nou gestel of die 
nodige ooreenstemming nie be
reik kan word as die twee leiers 
ooreen sou kom om in die 
opdrag van 'n gesamentlike ko
mitee beide terme te aanvaar 
nie. Dit sal dan beteken dat 
die gekose komitee 'n oplossing 
moet soek op grondslag van 
,apartheid of afsondering". 

optrede bewys voldoende aan dr. 
Malan dat die Verenigde Party 
die Randse gebeure in 'n te 
ernstige lig beskou om dit in 
die partytwis te sleep. 

• en Duitsland en ook ander 
partye wecs met ampsbekleding Europese Iande, as hulle wil, on
en mag vir die een wat wen? der 'n gemeenskaplike gesag ge-

,.'n Nie-partypolitieke benade- plaas word. Dit beteken dat die 
ring sal allerwee verwelkom bele Frans-Duitse staal- en 
word, maar geen nie-partypoli- steenkoolnywerbeid verenig sal 
t ieke samespreking kan plaas- word - 'n stap wat toekomstige 
vind indien voorwaardes neer- oorloe tussen die twee Iande on
gele word dat 'n bepaalde beleid moontlik maak. Daarmee Ver
as grondslag vir die bespreking val dan ook die grootste struikel
moet dien nie. Dit is wat dr. blok op die pad van 'n verenig-
1\lalan se vorige aanbod aan die de Europa met Duitsland en 
Verenigde Party bederf bet. FrankrYk as die vernaamste 
Die enigste voorwaarde behoort lede. 

BRITSE VREES 

Die reaksie van die kant van 
Britse staalbelange is dat dit 
Brittanje nadelig kan tref. 
Brittanje bet 'n groot afsetge
bied vir staal in die buiteland 
teen pryse wat aansienlik boer 
is as in Brittanje en nog boer 
as op die v.asteland. Terselfder
tyd bet Brittanje groot hoeveel
hede staal van die Europese 
vasteland ingevoer vir tuisge
bruik of vir beruitvoer. In die 
verband kan gemeld word dat 
Suid-Afrikaanse invoerders ook 
ondervind dat ysterware wat 
bulle van Engeland af invoer, 
dikwels van Europese fabrikaat 
is sodat Brittanje eintlik mid
delman speel op hierdie gebied. 
Die verdwyning van onderlinge 
Europese mededinging, so vrees 
die Britse staalbelange, sal 
hierdie winsgewende handel na
delig tref. 

TYD NOV RYP 
In sy weeklikse politieke 

kommentaar in die Cape Argus 
bepleit mnr. H. G. Lawrence 
weereens 'n nie-partypolitieke 
benadering van die kleurvraag
stuk. Hy verklaar dat dit nie 
saak maak watter vorm dit aan
neem nie, 'n nasion{lle konvensie 
of iets anders, solank dit net 
gedoen word in die regte ge
sindheid. 

,Wat duidelik is, is dat die 
Verenigde Party gesamefltlike 
bespreking van die vraagstuk 
sal verwelkom. Dit is ook dui
delik uit onlangse verklarings 
van mnr. Havenga, mev. Ballin
ger en mnr. Christie dat die 
Afrikanerparty, die naturelle
verteenwoordigers in die parle
ment en die Arbeidersparty 'n 
nie-partypolitieke benadering 
van hierdie vraagstuk begeer. 

SMUTS SE GEBAAR 

,.AI die tekens is nou gunstig 
en dr. Malan moenie nalaat om 
die geleentheid verby te laat 
gaan nie. Die weg is vir hom 
gebaan deur die optrede van 
genl. Smuts en die Verenigde 
Party deur nie die mosie van 
mev. Ballinger vir die verdaging 
van die raad ten einde die Mei
dag-onluste te bespreek, te on
dersteun nie ... Genl. Smuts se 

Dit was 'n aankondiging van 
sy bereidwilligheid en die van 
die Verenigde Party om party
belange aan landsbelange te 
onderwerp. 

ONUS OP DR. 1\IALAN 

Dr. Malan mag nie hierdie 
gebaar onopgemerk laat verby 
gaan nie. Die verpligting rus 
nou op hom. Indien die vorm 
van agenda moeilikheid veroor
saak, laat hom dan voorlopige 
samesprekings met die party
leiers hou ten einde eenstem
migheid te verkry oor 'n agen
da. Hy bet dit onlangs met die 
regering van Indie gedoen, selfs 
al het die kans op uiteindelike 
welslae baie gering gelyk. Die 
noodsaaklikheid van volksvoort
bestaan eis sekerlik dat by die
selfde probeerslag kan onder
neem ten einde vrede met sy eie 
mense te bewerkstellig'?" 
I 

WEINIG V1ERSKIL 
BLY OOR 

Die Cape Times skryf in 'n 
hoofartikel: 

,Met die oog op die onlangse 
beleidsverklaring van die Mini
ster van Naturellesake skyn 
daar nou geen rede meer te wees 
waarom die twee groot partye 
nie tot 'n ooreenkoms oor natu
rellebeleid kan kom nie. Vol
gens dr. Jansen se verklaring 
verskil die regering en die Ver
enigde Party se beleid net op 
een of twee punte, waarvan die 
grootste die van parlementere 
verteenwoordiging is. Tussen 
segregasie en apartheid skyn 
daar nog ~;~et 'n verskil in naam 
te wees. Moet hierdie verskille 
altoos 'n oplossing deur ooreen
koms verhoed en die naturelle
beleid 'n soort vlottende trofee 
vir mededinging tussen die twee 

NOG GEEN VOLI{ 
(vervolg van bladsy 1 kolom 5) Want sodanige samewerking 

rellevraagstuk e.a. aan die beurt 
is. 1\laar partybelang en party
dekreet verydel optrede volgens 
oortuiging. In die gunstigste 
geval kom Regeringsparty en 
Opposisieparty miskien 'n enkele 
keer ooreen om 'n dringende 
saak bo die partypolitiek t~ ver
hef - 'n stilswygende erken
ning van die hopeloosheid van 
die stelsel. Hoe dit sy, op so 
'n tydstip is die verwagtings 
hoog gespan en die volk is bly. 

KOMPROMIS 

Jammer dat dit so selde voor
kom en dat die weg na same
werking soveel dorings bevat. 

... DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesla. Drukkery, Stellenbosch, vir 
die etena.a.rs en ultgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbu.a 1411, Kerkpleln, Ka.ap
eta.d. 

staan noodwendig in die teken 
van kompromis. Streng ge
heime samesprake tussen lei
dende figure gaan daaraan voor
af. Van weerskante word voor
waardes gestel en toegewings 
gedoen. Hoofoorweging bly te 
dikwels dat elke party sonder 
verlies aan prestige of stand
punt anderkant uit sal kom. 
Gevolg: 'n vertroebelde, afge
waterde produk wat niemand 
ten volle bevredig nie. 

PARTY PLUS PARTY is 
by verre nog nie gelyk aan 
VOLK nie. Buitendien, is 
elke maatreel wat die moeite 
werd is om die aandag van 
die Volksraad te geniet, dan 
nie gewigtig genoeg om in 'n 
gees van samewerking behan
del en deurgevoer te word nie '? 
Wat 'n toestand as ons kin

derlik dankbaar moet wees wan
neer dit 'n enkele keer . gebeur! 

te wees dat a.I die partye na Die plan behels 'n gemeen
vore sal kom met die vaste skaplike opperste gesag wat ver
voorneme om 'n praktiese en antwoorde!ik is vir die moder
ware volksbeleid te ontwerp. nisering van produksie en die 
Daar is geen ander grondslag verbetering van kwaliteit. Steen
nie." kool en staal moct aan Duitse 

·Russiese ,Pierings' Is Maar 
Lee Doppie Van Eintlike Ding 

Onder die opskrif ,vlieende 
pierings" verwys Intelligence 
Digest in sy jongste uitgawe na 
'n berig in sy uitgawe van Ok
tober 1947 omtrent die ontwik-

,Tirannie Van 
Partysweep " 

'n Berig van sy politieke kor
respondent in die Argus lui 
onder meer: 

,Daar is weinig ondankbaar
der take as die van die party
swepe. Hul pligte is veel
voudig en hul geduld moet on
uitputlik wees. Hulle reel die 
volgorde van sprekers wat 
moet antwoor<l op die argu
mente van die anderkant van 
die raad. Dit bring mee dat 
hulle 'n noulettende oog moet 
hou op elke stadium van elke 
debat en L.V.'s op hul sitplek
ke moet hou. 

,.Swepe moet taktvol wees 
en moet die geaardheid van 
elke L.V. ken. Sommige lede 
word nie maklik gedissiplineer 
nie. Indien takt nie slaag nie, 
moet bulle hul gesag uitoefen, 
of teensinnige L.V.'s nou a l 
daarvan hou of nie." 

KRY 

LIEWER U 

WINTER

UITRUSTING 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

keling van sekere vlieende wa
pens deur Rusland, waarin die 
volgende beskrywing voorkom: 

,Onder hierdie vlieende wa
pens is een met byna fenomenale 
vermoe, snelbeid en afstand. 
Dit is 'n soort vuurpyl waarvan 
die vlug gehandhaaf word deur 
die ontploffing van 'n reeks ag
tereenvolgend-gestelde ladings. 
Elke ontploffing skiet die vuur~ 
pyl met 'n vermeerderde snel
heid na vore. Op die oomblik 
van die ontploffing word 'n pie
ringvormige voorwerp met groot 
krag uitgewerp soos die lee dop
pie van 'n patroon. Hierdie 
skywe is, na vermoed word, on
skadelik en verdwyn gewoonlik 
voordat bulle die grond bereik.'' 

HEF IN HANDE 

Hoewel die Franse plan met 
geesdrif in Duitsland ontvang is, 
en die kanselier van Wes-Duits
land, dr. Adenauer, dit as 'n 
,grootmoedige daad" bestempel 
het, beteken die voorgestelde 
reeling tog dat Frankryk vir 
'n groot dee! die hef in die 
hande hou. Die Duitse staal
produksie sal nie boer opge
skuif word as die vasgepende 
grens van 11 miljoen ton per 
jaar nie. Duitsland sal aan 
Frankryk goedkoop steenkool 
lewer en Frankryk aan Duits
land die staal. Hiermee ver
seker Frankryk dat Duitsland 
nie weer kan bewapen nie. 

&RILLE 
Bring a oogarta • voonkrll vtr brllle aa ona. 

GOEIE WEBK TEEN BUJ.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 

,_. ,.,.--·. 

Kerklaan, K.AAPSTAD. 
Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 

BMoek o;aa ol llkryl om BeeoDdeJ'bede. 

Kan met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die bes 

geklede klasse tel. 
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