
Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. 

Woonbuurts~eiding 
Is· B.N.P. Se Apartheid 

Tydens die bespreking in d~e Volk~:~raud van Dr. Malan Oor 
die We tsontwerp op Groepsgelnede, wat aparte V p S V d • 
woonhuurte instel , h et die Eerste .Minister, dr. D. • • e Ot. er.ng 
F. 'Malan , verklaar dut dit die belangrikste is onder 
al die wetgewing ter uitvoering van die aput·thcidsb cleid. Trouens bier
die wetsontwerp is apartheid en dit is die kern van die beleid van apart

J rg.9 Kaapstad, \ Vocnsdag, 7 J unie 1950 Prys8d. No. 29 I h eid. 

BRITTAN)£ WE.IE.R SY 
DE.E.LNAME. AAN 
E.UROPE.SE. PLAN 

pire en E uropa, en die k euse 
val hom te m oeilik. Hy probeer 
dus om op twee stoelc te bly 
sit. Hy wil en kan hom nie 
heeltemal onttrek aan Europa 
vlak langs hom nie, en wil hom 
nic losmaak van sy Empire of 
laasgenoemde met sy bure dee! 
nie, wat in groter of gcringer 
mate sal moet gebeur indien hy 
dee! word van Europa. 

'n Ander rede vir die Britse 
weiering is die vrecs van sy 
arbeidcrs - van wie se stemme 
die huidige regering afhanklik 
is - dat hulle meer wcrk vir 
minder geld sal moct !ewer in
diim bulle gelyk met byvoor
beeld die Duitse werkcrs ge
sks.kel word, soos die plan be
oog. 

Dr. Malan hct gese dat scdcrt I gemaak bet aangedui: 
hy lid van die Volksraad is hy I Die Opposisie b et nader ge
al verskeie kcrc voorstelle ge- kom ann die Regering se apart
doen het waarin aangedring is heidsbele id. 
op maatskaplil{c en woonbuurt
apartheid en so vcr moontlik 
ook nywcrheldsapartheid. Maar 
kccr op keer wanneer dit voor
gcstel is, is dit dour die regercn
dc ~arty van die dag afgestcm. 
Daarom is dit vir hom 'n eer 
om tot die rcgcring te behoort 
wat hierdie wctgcwing deur-
vocr. 

OPPOSISIE VORDER 

Dr. Malan het voorts gese dat 
die Opposisie vordcring gemaak 
hct in die opsig dat hulle tans 
die bcginsels van hierdie wets
antwerp aannecm - altans die 
wat die waarnemendc Leier van 
die Opposisie, adv. Strauss, volg. 
In die toesprake van !cdc van die 
Opposisie het die Rcgcring eg
ter nog niks andcrs as opposisie 
ondcrvind nie, het hy bygevoeg. 

Die Eers te lfinit.ter het twee 
vorderings wat die Opposisie 

Nog 'n toenadering is dat die 
Opposis ie nou ook samewerking 
ten ops igte van die kleurnaag
stuk bepleit. 

Adv. Strauss, die Opposisie
leier, het tussengewerp dat sy 
party samewerking ,sondcr 
voorwaardes" bcplei't. 

AFSONDERING 

Dr. Malan hct gese dat hy 
hicrdie samewcrking begeer hct 
in die verledc toe hy nie ecn 
kccr n ie, maar drie kcer voor
gcstcl het dat die kleurvraag
stuk in sy volle omvang verwys 
moct word na 'n gesamentlikc 
kommissie van albei Huisc van 
die Parlement. Ongelukkig is 
daardic voorstel dric keer ver
wcrp. Nou uitcindelik het die 
wysheid van daardic beleid tot 
die Opposisie deurgcdring. 

Voordat hy by die vraag van 

samcwcrking kom, is dit nodig 
dat hy die standpunt van die 
Qpposisic ontleed. Die Opposi
sie mot•t duidelik se wat sy 
woord ,afsondering" betoken en 
wat die vcrskil is tusscn afson
dering en apartheid. 

l\IINDE R REGTE 

Op ecn punt na is die vcrskil 
nul. Daardic een punt is dat 
apartheid bctckcn dat clkcen op 
sy cie tcrrcin staan waar hy 
homself kan uitleef en ontwik
kel, en dan is samewcrking en 
goeie bctrckkinge nie uitgcsluit 
nie. Afsondcring betcken egter 
dat daar afhokking is. Die Op
posisic staan vir afsondcring, 
wat by implikasie minder rcgte 
aan d ie nie-blankc tocstaan. 
Staan hullc dan daarvoor? 

Dr. Malan kon sy toespraak 
nic voltooi nic omdat sy tyd 
verstryk bet en mnr. S. Kahn, 
die kommunisticse lid, bcswaar 
gemaak hct teen verlenging van 
tyd. 

Ses Europese Iande 
het verlede Saterdug oor
eengekom otn sumespre
k ings te hou met die oog 
op die samevoeging 
van h nl hasiese staal
en steeukoolnywe~hede. 
Holle is Frankryk, ·wes
Duitsland, Italic, Neder
land, Belgic en Luxem
bur g. Brittunje, h y wie, 
van Fran!ole kant, sterk 
aangedr ing is om sy me
dewerking ook te gee, 
h et met alle rlei n iksseg
gende voorwend sels sy 
deelname geweier . Dit 
"·erhin d er egter niks aan 
d ie feit dat met die "·oor
gestelde Schuman -plan 
'n aanvang gcmaak sal 
word n ie. 

UITSUIWfRING VAN H.N.P. 
Daar sal onthou word dat 

Robert Schuman, Franse mini
ster van buitelandse sake, 'n 
paar wcke geledc by geleentheid 
van 'n vergadcring van die 
Amcrikaanse, Britsc en Fransc 
ministers van buitclandse sake, 
die wereld verras hct met 'n 
voorstcl dat Frankryk en Duits
land hul steenkool- en staalny
werhedc saamgooi onder 'n ge
mecnskaplike gesag en dat 
andcr Europese Iande uitgenooi 
word om ook deel tc nccm.. In
dien die plan tot uitvocring ge
bring word, sal dit die eerste 
stap wccs tot 'n Europcse bond 
en dus 'n einde bring aan die 
eeu-ouc onderlingc oorloe op 
daardie vastcland - oorloe wat 
deur voorstanders van Europese 
eenhcid bcskryf is a... ,burger
oorloe" en wa.a.raan Brittanje 
as aanhitscr sowel as dcclnemer, 
steeds 'n belangrike aandccl ge
had het in die handhawing van 
sy bclcid van magscwcwig. 

E~lPIRE 

Die wer<"ld kan totsover nog 
nie duidtlikheid kry waar om 
Brittanje sy deelname weier n ie, 
maar le~ers van Die O.D. sal 
ontbou dat ons blad geruime tyd 
lank reeds be-klemtoon dat die 
Britse Ryk in die pad staan van 
ge--;onde Europese sumewerking. 
Brittanje .,taan voor die vraag
&tuk ,·an te k ies tussen sy E m-

Meerderheid 
lmmigrante 
Nog Brits 

Immigrante na Suid-Afrika 
word vir die mt'rendeel nog deur 
Brittanje gelcwer, bet mnr . A. 
D. Kriegler, , ·oormalige voor.,it 
ter van die immigrasie-keur
komitee in Lond<"n, by sy terug
k oms in Kaapstad gese .. 

Bcsorgdhcid is onlangs in 
Engclsc kringc uitgespreek oor 
die daling in die syfcr yan Brit
se immigrante na die Unie. Vol
gcns mnr. Kriegler moet die 
daling toegeskryf word aan die 
vcrbctcring in die Britse ekono
micsc posisie en nan die swart
smccrdery van die Unie deur 
mislukte immigrante wat terug
keer. 

Netelige Vraag Vir A.P.-Kongres 
Die Vaderland, wat heskou word as die mondstuk van mnr. N. C. Ha

venga, h et 'n baie dui,delike aanduiding gegee dat die kwessie van die 
Her enigd e Nasionale Party se diskt·iminal:'ie teen die O.B.-lede van die 
Afrikauer party ter sprak e sal kom op die komende Kongres van die Afri
kanerparty wat op 25 en 26 Julie op Bloemfontein gehou sal word. Die 
hlad h et die raadsaamheid om onhepaald te hly diskrimineer tussen Afri
kaners wat nlmal dieselfde pad bewundel beskryf as die groot vraag wat op 
Julie se k on gres uitgemaak sal moet word, skrywe ons politiek e m ede
werker. 

Toe rnnr. Ha\enga vir d r. 
:\lalan op sy verjaardag geluk
gewens bet , was ~>Y betek enis
volle woorde dat Afrikan ereen
beid a ile ander sake oorskadu 
en dat by en dr. 1\la lan almal 
moet inskakel wat soos bulle 
oor groot sake d ink. 

\VATTER DOODSKAP 

Vir alma! wat waarlik Afrika
ncrsamcwerking bcgcer is die 
uitlatings van mnr. Havenga 
en sy blad 'n ricm onder die 
hart, want dit gctuig daarvan 
dat mnr. Havcnga nog nie die 
hoop op samewerking opgegee 
het nic. Aan die andcr kant eg
ter hcrinner mnr. Havcnga sc 
pleidooi aan die bcdrocwende 
waarhcid dat samcwcrking nog 
steeds nic bcrcik is nie - an
ders sou hy mos nic daarvoor 
pleit nic. 

Oor mindcr as twcc maande 
vind die kongres van die Afrika
nerparty plaas. \Yattcr bood
skap sal mnr. Havenga bring? 
Sal hy in staat wecs om 'n nu
we tydpcrk van Afrikancrsame
werking tc kan aankondlg? Of 
sal hy maar weer stelling moet 
inneem ten aansien van die 
voortdurcndc vyandskap en dis
kriminasic van een grocp Afri
kaners tccnoor 'n andcr groep? 

UITSLUITING 

Die diskr iminasieprobleem is 
die p robleem \ an die Ht renigde 
Xasionale P arty se uitsluitings
bele1d teen lede Ynn die O!>sewa
brandwag - buitekant en selfs 
binnekant die Afr ikanerparty. 

Met die .Volksraadsverkiesing 
in 1948 het die Herenigdc Na
sionale Party bcslis geweier om 
'n Afrikancrpartykandidaat tc 
ondcrsteun wat ook lid is van 

di~ Ossewabrandwag. Dit hct 
die gemocderc gaande gcmaak 
en cindelik daar toe gelci dat 
adv. John Vorster hom in Brak
pan verkiesbaar gestel bet as 
Onafbanklikc Afrikanerparty 
kandidaat. Hierop bet die ver
kla ring van d ie Dagbestuur vun 
tlie H.N.P . van Transvaal gevolg 
tlat , die organisasie van die 
II.N.P. in .Brakpun nie aan die 
\·erk iesing kan deelneem nie.'' 

Soos bekcnd hct adv. Vor
stcr die verkicslng verloor met 
'n paar stemmc. 

GEEN DEELNAME 

Met die Provinsiale Raadsver
kicsings in 1949 hct die Herenig
dc Nasionalc Par ty weer beslis 
gewcicr om kandidatc van die 
Afrikanerparty tc ondersteun 
wat tcrselfdertyd !cdc is van die 
Osscwabrandwag. As gegvolg 
van hicrdie vyandskap het die 
Afrikanerparty a! sy kandidate 
teruggctrek en die Hoofbestuur 
hct bcsluit ,dat die Afrikaner
party onder die bcstaande om
standighede geen aandccl aan 
die Provinsiale verklcsings sal 
he nie." 

Die Herenigde Nasionale Par
ty moes derha lwe aileen die ve r
kiesings voer en die P a rty bet 
b eelwnt swakker gevaar as in 
19i 8. Onder andere is die kies
afdeling'! P aarl en Bredasdorp 
aan die Verenigde P arty verloor. 

Sedertdien bet (lie lfercnig
de Nasionale P a rty nog nie sy 
s tandpunt insake disk r imina
sie gewysig nio en bet die 
Kongres \ 'an die Afriknnerpa r
ty n og nio vergader om ver
dere aandng aan die saak te 
kan sk enk nie. Dit sal oen
skynlik nou op die Julie-kon
gres gebeur. 

VERl\:IETELE BESLUIT 

Die volgcnde besluite van die 
provinsialc kongresse van die 
Herenigdc Nasionalc Party 
werp hcldcrc Jig op d ie bctrok
ke party se houding tccnoor 
lede van die Ossewabrandwag. 

Op 17 September 1947 hct die 
H.N.P. van Transvaal soos volg 
besluit: 

, Die H .N.P. of V. van Trans
vaal is bercid om lede van die 
O.B. toe tc !ant as Iede van die 
P arty sonder dat geEHs word dat 
hulle eers as ledc van die O.B. 
moet bedank, op voorwaardc dat 
die Grootraad van die O.B. die 
volgende ondcrneming gee en 'n 
openba re vcrklaring t e dien cf
fckte doen, naamlik: 

1. Dat die O.B. as organisasic 
hom geheel-en-al van die politic
kc terrein onttrek; 

2. Dat die O.B. sy beleid laat 
vaar om (a) d ie demokrasic tc 
vcrnietig; (b) 'n gesagstaat of 
partylose staat tot stand tc 
bring; en (c) aile politieke par
tyc te vernietig." 

Scdert hierdic vcrmetele be
sluit geneem is, het die H.N.P. 
van Transvaal gccn nuwe be
sluit met betrekking tot die Os
scwabrandwag gcnccm n ie en 
die diskriminasie teen O.B.-Iede 
duur onverpoosd voort. Trou
ens die pa r ty bet sy beleid t oe
gepns toe by in 1948 en weer in 
1949 geweier bet om selfs die 
kandidate van sy bondgenoot
pa rty te onders teun indien bulle 
ledo van die O.B. is . 

KA..,'DIDAATSKAP 

Dr. Malan het op 23 Septem
ber 1947 op De Aar die volgende 
besluit voorgestel en die Kon
grcs van die Kaaplandsc H .N.P . 

hct dit op 24 September aan
vatu: 

,1. Die bestaandc verhouding 
van die Party tot die O.B.-orga
nisasic as sodanig bly onveran
dcrd. 

,2. Die vorigc kongresbesluit, 
naamlik dat gecn . O.B.-lid wat 
nie ccrs as sodanig bedank bet, 
lid van die Party mag wees nic, 
word gewysig en daar word nou 
bcpaal dat 'n O.B.-Iid wat n ie as 
sodanig bedank hct nic tot <lie 
lidmaatskap van die Party toe
gclaat mag word, aileen as die 
Distriksraad op aanbeveling 
van die betrokke wyksraad hom
self• ccrs tevrede gcstcl het (a) 
dat sodanige lid nic of nic 
Ianger die leer van die soge
naamde gesag- of partylose 
staat aanhang nie; (b) dat hy 
die grondslag van volksrcgering 
waarop ons Party bcrus aan
vaar; en (c) dat hy bcrcid is om 
in aile opregtheid gctrouheid 
aan die Party te beloof, ooreen
komst ig die eise wat aan ·ane 
ander Partylede gestel word. 

,S. Ge<"n lid van die P ar ty wat 
ook nog lid van die O.B. is, mag 
as ampsdraer van die Party 
verkies word nie. Onder amps
draer word ook ingcsluit aile 
P arlements- en P rovinsiale 
Raadslede en kandida te wat 
deilr die Party onder&teun 
word." 

Hierdie bcsluit het dicsclfde 
diskriminasicdocl gedien as die 
Transvaalsc bcsluit, en onder 
dekking biervan bet die Party 
in 1948 diskrimineer teen die 
Afrikane rpar tykandidate wat 
terselfdertyd O.B.-lede is. 

Hierdie bcsluit het diesclfde 
diskriminaslcdocl gedien as die 
Transvaalse besluit, en onder 
dekking biervan bet die party 
in 1948 disk r imineer teen d ie 
Afrika nerpartyk andidate w a t 
terselfdertyd O.B.-lede is. 

BE DEKTE UITSLUITING 

Op Dinsdag 26 Oktober 1948 
hct die kongres van die Kaap
landse H.N.P. cgter 'n meer bc
dekte diskrimlnasicbesluit aan
gcnccm, en wei soos volg: 

.,Die kongres b!'sluit om met 
die oog op die klaarblyklike be
gccrtc van groot gctalle personc 
wat in die verledc om die een 
of ander rcdc nie lcde van die 
(vcrvolg op bladsy G kolom 3) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 7 JUNIE 1950 Toe E.nge/an·d ,n Republiek 
EEN DING STAAN 

IN DIE PAD 
Was 

Dit klink umpcr 11a 
heilig~kcnni-.. maar dit 

· is to~ ' n feit. Di~ tyd 
Die feit dat nyweraars reeds hul organisasie aangebicd toe Jan van Hieheeck 

bet as sckretariaat vir die ondersoek na 'n bree volksbeleid hier gelund h et , wa.., 
ten opsigte van die naturellevraagstuk spreek nie net van E y •I l , II ' k 
die dringendhcid van hierdic vraagstuk nie, maar ook van die ngc an< 11 re~u l te 
groeiende kommer by ,die volk daarbuite" oor die vrugte- - en no~al dceghk ook. 
lose geskarrel en toutrekkery op partypolitieke gebied oor Niemund kon dit h} voor· 
hierdie saa~. Daa r word ln. ~ie alge~een besef ~at op die becld , Sy Muje!'lt<'it S<' 
gesig van d•e verklaarde pohtieke beletde daar so n ooreen· He}nthlit•k" noem nic, 
1.temming i'> dat die }lartye tans hul twis eintlik moet soek • . S 1\ .<~" , • • • 

in die keuse van 1.inonieme en nie meer in die teenstelling aange~u~n . ~ m .:lJ<'ste.ll 
, ·an beginselot nie, soos dr. Malan se verklaring in die volk.,. mN dtc f\ltg lmg ' 'Uil d te 
raad dan ook breed onderstreep. Die een party staan vir rt'public•k onthoof h •. 
,apartheid", die antler \lr , afsondering" en politieke bedry- Di<' r cwolu-.ie het e inl· 
wigh~id ~inne ~towc~ as buite die parlement word toegespits lik sy oor~pron" ~ehad 
op dte wtleg , ·an dte teenparty se woordkeuse. Teenstand . . .t'l. d 
in die parlement het geruime tyd gelede reeds opgehou om m k erkhke moealtkhe <'· 
'n skyn van prinsipicle cgtheid te vertoon. Daar word van 
opposisie-knnt reeds prontuit verklaar dat bulle voorgestelde 
maatrecls in die rigting van ,apartheid" bekamp omdat dit 
bulle plig is . as opposisie om te opponeer, soos kort gelcde 
deur 'n V.P.-lid openhartig bcly. 

Waar die H.N.P. nou die ideaal van algehele skeiding 
verruil het vir die van sosiale en woonbuurte-skeiding onder 
die bcnaming ,apartheid", vloei hul beleid nou saam met die 
van die V ercnigde Party onder die benaming ,afsondering", 
en wanr laasgenocmde party vir 'n jaar of wat gelede on
omwonde die idcnal van 'n afsonderlike naturellegebied as 
tuiste vir die nnturelle en die ontwikkeling daarvan as deel 
van hul bcleid aanvaar bet, vloei hul beleid nou saam met 
die van die H.N.P. 

GEBREK AAN 1\IOED 

lleeltemal los , ·an hierdie same,·Ioeiing staan die ldeaal 
van al~ehele segregasle, wat nie in die huidige skaakbord
toestand w it beru:-. nit. Dog hierdie ideaal word as ideaal 
pr in<,ipierl nic deur die II.N.P. bestry of selfs deur die 
liberalb te In en buite die \'erenigde Party as onversoenbaar 
met hul beleid beskou nie. Inteendeel, almal erken dat dit 
die ideale oplossing vir die naturellevraagstuk sal wees. 
Die beswaar daartccn bcrus cerder op gebrek aan mocd in 
die aangesig van die worteldiepte wat die heerscnde tocstand 
reeds bereik het - 'n gebrek aan moed wat deur die instel
ling , .an opponerende politieke partye binne die s taats
nMLsjien eerder bevorder as be1>weer word. 

Op 31 Oktober 1:117 het Luther 
in Duitslnnd sy 9:1 stellinge ge
publiseer. In 1634 het Hendrlk 
VIII die Anglikaansc Kerk In 
Engeland gestig, en toe Karel I 
in 162:1 die troon be.'ltyg was die 
land reeds in ernstige gistlng. 
Daar wu twcc partyc binne die 
Engclsc ataat.llkerk <die Angli
kaanse kerk) nl. die Katollek
gcsindcs en dle Protestantsge
gcaindes. 

VE RVOI.GING 

W'aar die koning elntlik die 
hoogste gesng In die Angllkaan
so kerk Is, wou die protcstnnt
ge:Jinde Purlteine 'n kcrkrege
rlng dcur oudcrlinge of ,.presbi
tcrs" h6. Hlervan wou Karel I 
niks boor nie, vera\ aangesien 
hy nogal behne danrin geskep 
het om sy kerklike magte toe 
te pas. Hy het gevolglik geeste
likes wnt tc protc5tants preck 
vervolg. Hiermee was die Engel
se lacrhuis gladnie gcdiend nie, 
en bulle het gedurlg geprotes
tecr. Destyds het die Engclse 
koning en Hoi!rhuis die mecste 
mag gehad. 

BEGROTI~G 

Die laerhuis mocs egter die 
begrotlngs goedkeur en hct met
tertyd gewcicr om dit te doen, 

en alma! deurtrek van dieselfde 
gees. Wat ook vir Cromwell be
aiel het: 'n rotsvaste oortulglng 
om te stry vir 'n regverdige 
saak, om die opdrag van God te 
venrul waarvoor niles geoffer 
moes word, maar terselfdertyd 
deurdring van 'n nugtcre en 
prakti ·se gees. 

.,Oliver Cromwell was 'n Cal
vinis in hart en niere. Nlks was 
vir hom so duidelik as sy eie 
sodanlgheid nie en God se onvol
prese, volmank onverdiende ge
nade. Nooit het hy aan eie hell 
of belang gedink nie, msar hom· 
self volledig In dlens vnn dl<' 
respublica <publieke sank) gc
stel. Daarby bet hy maar al 
te goed geweet dat nnas die hulp 
van God 'n goeie gewcer en wel
versorgde perde nodig Is. Sy 
teestanders was sterk deur hulle 
onbeperkte lojalitdt aan hul ko
ning, sy troepe sou sterk wecs 
deur hul nog onbeperktcr onder
werping aan die hocr mag van 
God. 

O~'THOOF 

.,Na leer of kcrkgemC<'nskap 
het by nic gcvra nie, alma! wat 
met dieSclfde gees as hy beslcl 
was, was welkom. Na twcc jaar 
was hy gereed, by Marstonmoor 
het by die ontcmbarc krag van 
sy troepe bewys. en met 6fn 
slag het hy nic aileen die ko
ningsmag onherstclbaar ver-

Deur ] 
A. J. van Rooy 

~;wak nie, maar bet self die on
betwisbare outorltcit In die lcil r 
gcword. 

.,Enkele maande daarna ver
slaan hy Karel I opnuut. sodnt 
die koning na Skotland vlug, 
\\'8ar hy gcvange gcneem Is. 
Die burgeroorlog is bcCindig." 

Op 30 Januarie 1649 is Karel I 
ontboof en Engeland wu 'n 
republiek - d .w.s . 'n bletjie 
meer as driehonderd jaar gcle
de. 

HERVOR:'IIIXG 
Waar die politiekc partyc geen fout vind met die ideaal 

van algehele segrcgasie nie, is dit net so waar dat voor
standers van algehele segregasie ook geen fout vind met die 
pmkticsc toepassing van ,apartheid" of ,afsondering" binne 
die blnnkc gcbied as 'n tus..,entydse maatreel nie, en wei 
omdat dnarmec rekcning gehou word dat die deurvoering 
van algehcle scgregasie gcleidelik oor 'n tydperk vnn ge
slagte sal moet plaasvind. 

TEKEN VA~ VERSET 

toe hulle protes nlc aangchOQr Nadat Cromwell agtereenvol
is nlc. Di<> gevolg was dat Ka-~ gens Ierland en SkoUand ook 
rei I die pnrlcment ontbind bet onderwerp het, bet hy in same
In 1629 en nie weer byeengerocp werking met die Parlcmcnt ver
het voor 1610 nle. Die nodige skillende maatrecl:J genf.'em tot 
geld Is op nllerlel manl<>re deur bevordering van die regspraak, 
die koning en sy ministers direk hervorming van die binn<'land
ingevordcr. Intussen hf.'t hulle se bestuur en bevordering van 
ook so hard moontlik probeer die handel. In 16:13 het Crom
om die Angllkaanse kerk Kato- well nog boonop dl<' Parlcm<'nt 
lick te mank. I n Engeland hct huistoe gejaag, en hy Is deur 
dlt nog gcgaan. maar toe die die lei.lr tot ,.Lord Protector'' be
konlng dit In 1638 in Skotland noem met die opdrag om dl<' 
ook probcer het dit begin lol. land te regecr volgens 'n nuwe 
Die Skotte het 'n leer op die • 
been gebring en In 1640 moes 

konstltusle. 'n Mens se mond 
wRter cintlik! 

Intusscn het Cromwell ook die 
Anglikaanse kerk so vinnig 
moontllk gesulwer. 

Dit lyk egter of die nuwe kon
stltuslc vir hom ook nie 'n Par
lement kon verskaf waarm('e 
hy oor die weg kon kom nie . 
Hy het gevolglik die Parlement 
keer op kcer ontbind - die 
laaste kecr In ~658. 

VRYHEID 

,.M<'t ystere vuis Is elke on
enlgheld In die land onderdruk, 
terwyl lntussen die indivlduele 
vryhuld gewanrborg is deur 
grote regs<'kerhcid en deur 'n 
ver dcurgevocrde verdraagseam
heid." 

Op 3 Sept<>mber 16:18 is Oliver 
Cromwell oorlcde. .,Die swaar 
werk en die nog swnarder ver
antwoordellkheid, die vele te
leurste llinge wat hy ondervind 
hct met die opbou van 'n nuwe 
Engeland, die mocilikbeid met 
die Parlement en in die laaste 
tyd die scnuslopcndc onveilig
heid wanrin hy verkeer het deur 
die vcle \'rugtelosc aanslae op 
hom ge rlg, hct ontydig 'n einde 
aan sy lewe gemaak. Sy rol in 
die gcskledcnis Is die van 'n 
gelowige stryder vir wat hy as 
die waarheld aanvanr het, besic
lend vir alma! wat met sy stoerc 
gees in aanraklng gekom bet, 
hard deurdryw<>nd sonder om 
ann die 1<'<'<1 te dink, wat sy fcllc 
stryd gew<'k het, sonder om die 
slngoffers te tel, wat hy met 
die volvo<'ringg van die opdrag 
van God gemaak het; 'n man 
wat waarheidsgetrou en uit een 
stuk was, wat gccn eersug vir 
homself gcken hct nle, maar 
ncde rige dlcnsbaarheid nan God 
en die groothcid van sy land, 
die mecste indrukwekkcnd toe 
hy, u it dicpe vcrontwnardiging 
oor die skcndlng van d ie Engel
so vryhede, die gcvarc vir die 
Protcstantlsme en die slappc 
dubbclslnnlghcld van die koning 
die stryd aanvaar het vir die 
die Parlcment <.'n teen Karel I''. 

TYDELIK 

Cromwell het sy mcrk gemaak, 
vcral deur die blywcnde vesti
glng \'lin Engdand as 'n groot 
scevarende <.'n handelsmoond
hcid. Ongelukkig is nie daarin 
gcslaag om 'n grondwet te ont· 
wcrp wnt Cromwell se staats
idee in 'n blywcnde staatsvorm 
kon glct nie. 'n Vrye verkiesing 
vir 'n Parlement is na Cromwell 
se dood uitggeskrywe en op 25 
M:C'i 1660 hct Karel II in Enge
land geland. Van 1649 tot 1660 
was Engeland nogtnns 'n repu
blick - in die tyd van Jan van 
Rlebe<'ck. 

Vir die huidige dus, 'itaan niks in die pad van 'n volks· 
bree benaderlng van die vraagstuk nie - niks behalwe die 
Ilartypolitiek. E n as die partypolitiei, die leiers van wie 
almal reed., die W<'n.,likheid om die 'iaak nit die ,party
arena" te lig, beklemtoon het , nie vanself die Ieiding neem 
soos w ~ Ie genl. llertzog dit in die dertiger jare gedoen bet 
nie, dan kan venvag word dat nie-partypolitieke optrede, 
waarvan die Gefedrreerde Kamer1> van Nywerhede 'n voor· 
spel i.,, uitelndelik tot 'n magtige veNCt teen die paril'Poli· 
tiek ten op.,igte \ an hierdie kwe~.,ie sal ontwikkel. 'n Volk 
mag 'n baie logge organisme wees, veral as dit nog kuns
matig deur die partypolitiek verdeel word, maar hy het 'n 
sin vir selfbehoud en danrmee sal die politici rekening moet 
hou - en ook diegene wat geen heil in die partypolitiek sien 
nie. 

die koning maar weer die Par
lement byeenroep. 

BURGEROORLOG 

Die Parlement en die koning 
kon maar nie litryk nle en In 
1642 het die burgeroorlog uitge· 
breek. Ann die koning se kant 
was die lords en ook 'n stcrk 
mlndcrheld van die Commons. 
Die Parlrmcnt het hrclwat geld 
g<.'had en hcelwat steun ult 
Suld-Engeland met al die groot 
stede. 

Werkers Begin Dink 
Hoer Produksie 

A an 

++-(++!•++: .. : .. :·..: .. :..:..:~ .. : .. x .. :·...,:..:-r:-:-:-:-: .. : .. :-:-:~...:--..+....:..r: ... : ...... x ..:..:++" 

~ O.B. JAARGANGE !:.~ 
. . J..\ARGANGI<; 1947-48 - JAARGANGE 1948-49 ~ 
. • Nou \ Crkrygbaar tt'en £1 5s. elk. Posgeld ingesluit. 

J'OOllRA 1D BEPERK 
BESTEJ ... DUS DADELJK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebon 703 

... 

Onder die be ... ef dat die langdurige ~tryd , ·an die wer· 
kers teen kapitalistiese uitbuiting 'n stadium bereik het 
waar die slinger te \ er geswaal het sodat dit tans dreig 
om op die kop Yan die werker terug te s laan, sal die wereld
a rbeidsorganisasie wat vandag NY 33.,te konferensie in 
Geneve begin, \ir die cerste maal In die geskiedcnis as hoof
punt die u aag..,tuk Yan grotcr produksie bespreek. 

Die b<'Sllllsende slag Is eers In 
1644 g!'lcwer toe 'n leer van 
Karel I by Marstonmoor vernle
tlgend verslaan Is. Dlt was ver
n! die werk van Cromwell en sy 
,.Ironsides". 

CRO:\IWE LL 

In die afgelope tiental-jare 
het die vakbondbeweging hom 
hoofsaaklik of byna ultsluitcnd 
bes ig gehou met die afdinglng 
van minder wcrkure en hoil r 
lone. Die gevolg i'! dnt m &ek!'rt'l 
Iande \\aar bierdie bcleid d it'l 
ve-r;te deurge,·oe-r is, di~ werkf'r 

.. Cromwell was 'n nil.' te vandag self onder dil' lae pro
spraaksame Parlemt'ntslid af- duksie begin l~ In d i!' \Orm \ Un 
komstlg uit Cambridge-di'Strik. st~·gende Iewf'n koste. 
Met dlf'! uitbreck van die bur- Die nrbt'id!>konferen&ie in 
geroorlog het hy homself op sy Genh·e- "ll1 nou d ie ' ruagstul< 
plasi<' teruggutr<'k om uit bocre IM'"preek \'an boer Ion.- deur 
en ander vrywilligers 'n keur- ~ boer produksie. Die dlrektcur
bende te vorm. In 'n kort tyd generaal van die w~reld-arbeids
was hulle pragtig .:corganlseer kan~r, D. A. Morae, bet In dl6 

verband gcsO dat dit waar is 
dat aileen wanneer die gemid
delde man groter rykdom pro
duscur, hy 'n noemenswaardige 
hoilr lewcnstandaerd ksn hand
han!. Dit betekcn nie noodwen
dig harder werk nie - wat 
soma ook nodig Is - maar vera! 
bctcr wcrktuie, beter organisasie 
en bestuur. 

I n o;y j:tlll'\'erslng word voorts 
w~rklaar dat beroepo;,·oorligtina;
tn die ktu~e vnn werkers \'Ol
Cf'n'l annltg Yeranh\oordelik 
wa!l ,;, 'n !>t)ginc in produk ie 
\&n tussen tien en \·eer tig pe-r
se-nt waar dlt toecepas was • 
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Pie Vergetenes Van Duitsland (Slot) 

Dogters ·van Dertien 
) 

In 
St . k I I I soos 1\IA..."\TS 

ee n 00 my n e 1 vr~~:~~~;~:~~~:;e!:~~~a:n~~::!: 
(Ons Duitse Korrespondent) wat na ~~tst.and t(!ruggekeer 

op veerhgJar•ge \'roue ge-
Daar is Oll"C"\'et'r 200 nog moet ·gaan, is am per onvoor-1 s ien, 'n hnltplek in \\'es-Duits-

.. • 0 · , stelbaar. land. Daa r het vyf-en-twintig-
tot 2a0 ,regtme-karnpe 'n Paar duisend vroue het in- jarige meisie'! teruggekom wat 
in Husiand - hy Stalin- tussen uit Rusland na Duitsland op veertigjarige noue ge
grad Rostow :Moskou tcruggckcer, maar daartccnoor l lyk het; sommige met manlike 
L ·' d ·' T h 1' word nog ongevcer 90,000 vroue trel,ke op hul gesigte. Hul oe 

entngra ' Ill sc e . in die Ooste vermis-Rooikruis- Wit'! tam e n somler uitdru]{king 
japinsk, .l\fagnitogorsk verplccgstcrs, ,Stabshelfcrin- - oe waaruit die Russiese 
(Ural) by Swerd1owsk nen" (vroulike hulpluagtc van I\Jolog. elke gla~ geblus h~t. 

'I J K . die milit~re staf) en vrouc wat Somm•ge hct kinder'! aan d•e 
C~l ve~~ )y ar:-g~da Ill in 1945 voor die Sowjetmagte hand gehad - ki.nders. w~t in 
SII>erte. In luerdte re- uit gevlug het wat 'n paar uur 19tlS &aamge'!leep 1s. D1e JOng-

' gitne-karnpe word vera1 later hl!l huise en dorpc beset 

1 

ste was toe drie jaar. 

d. , •r d G het; vroue wat nog probecr hct 
te sot-enaanl e " e- om hul heil in die westc van KRAKE 

- E' h . " i'(>errte tn etten ge- Duitsland te sock, maar deur . . . . . 
vange gehou. Tot hier- die Sowjet-magtc ingchaal en _ D1e pamesc skn~ v1r d1e Rus-
1' G . . E' I . weggcsleep is. Ander vroue, s1esc Molog ken d1e gcvangencs 
( te , espertte In .lCl· wat In hul wonings gebly het, wat ~it Rusland terugkccr mecst-
ten" hehoort spesta1e is uit hul huisc gehaal onder al me. Wat op hulle alma! 'n 
tt·oepe !SOOS die S.S.- voorwcndsel dat daar aan hul s~cmpel afgcdruk hct was die 
, I d I' · huise gcwerk moes word. b1ttere, onmenswaardige !ewe, 
s 0 a t e po ISte-troe- Wie op die lang voetmars die !ewe in 'n staat waar die 
pe~ ~,Blutgruppen-tra· nie meer kon volhou nle is stnat alles is en die mens niks. 
~er", 1itaar onder andere doodgeskiet, bet twee tcru~ge- ~aur die sogenaamdc ,reg" na 

k 1 d kcerde vroue vertel, wat nog Wlllckeur gchandhaaf word 
oo ge eer es van ver- steeds in 'n hospitaal in \Ves- 'n reg wat 'n eic pcrsoonlik-

Wapenfabriek Vir S.A. 
Daar gaan moontlik binenkort 'n fabriek vir die ver

vaardiging van wapentuig in Suid-Afrika opgerig word. 

Onderhandelings wat hierop ,....------------
afstuur word tans gcvoer tus-
sen 'n grocp Suid-Afrikaansc 
nywcraars aan die een kant en 
die departemente van Ekono
fnicse Sake en Verdcdiging aan 
die ander kant. 

Die rcgering is .glo baie grc
tlg dat die fabriek opgerig sal 
word en hct reeds by voorbaat 
'n bestclling vir 10,000 kleingc
wcre geplaas. 

Die Suid-Afrikaanse fabrick 
sal 'n loot wees van 'n groot 
buitelandse wapentuigonderne
ming. Die nasionaliteit van 
hicrdic onderneming bly nog on
bekend. 

Geen Olie 

~11t!f~ 
PAS OP vir hulle! 

Hulle is nuttige dinge, 
wanneer reg gebruik. Maar 
ENIGEEN van hulle kan 'n 
brand laat ontstaan wat u u 
huis en sy inhoud kan kos! 

Gebruik hulle dus vmigtig 
-en sorg boonop dat u bes
kerm is deur-

'n SANTAM-Brandpolis 

C. A ~ITA~~ 
• blf'ii 1 ltiVI! • 

SUIO-AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke en A gentskappe Or;al 

28011-Ja 
!-killende wet£'nskaplike Dultsland 1~. al het hulle reeds I held ~ie toclaat nic~ 'n ei.e b~
beroepe. Oordag 111oet 'n jaar gclcde uit Rusland seC me kan duld me .. ~1erd1c 

h II l , ·d ·k . __ teruggckeer. gevangencs het naas d1t n bilk . , • • , 
u e lUI_ WCI en snag~; vir nuwc, vir hulle voorheen on- nie, maar enigc redelikc voor-1 Al. d~a. n ,dommtum n re· 

Die Minister van Mynwese 

het in die Volksraad vcrklaar 
dat £90,000 uitgcgee is aan 

prospekteerwerk na olic sonder 

enige uitslag. Daar bcstaan 

geen plan om verder te tc gaan 

word ltulle howendien STEE:!I.'KOOL'MYNE b~ke~dc wcrklikhedc ~e~ry, het uitsig sal ondersoek word. tu~e~~tllnmg, hy is en bly 
no" deur polisie-offi~ie· . . . u1t e1e harde ondc~vmdmg ge- , P g. 

1:'1 Tot 19!8 bet h•erdie vroue m leer dat aile wyshetd oor Rus- ,:----------------------------
re verhoor • die &tcenkoolmyne in die Donez- siese dinge nie tocreikend is as 

gebit>d moes werk en het die dit nie in Rusland self opgedocn 
steenkool met bulle ban<le losge- is nie. :1\iemand van bulle sal 
muak. Drie-en-vyftlg van bulle <luaraan dink om Rusland as 'n 
is saam in 'n kamer onderdak oubeduitlende faktor af te skryf 
gebring. ,.\Vekelank het ons nie. Maar hulle het ook ge'!ien 
nooit uit ons klerc .gckom nic; llat in Sowjet-Ru'lland die borne 

DIE J!ERBAND WAS BOOC .. • Dan is daar die dwangarbeids
kampe, wat volgcns al die ver
halc wat Duitsland bereik het, 
die vcrskriklikstc kampe in 
Rusland is. Hicr herinncr die 
strafvcrvolging aan die gruwe
like tonele wat Dostojewski in 
sy ,.Hcrinnerings uit 'n Dode
huis" beskryf. 

die koue was verskrlklik en nie tot attn die hemel groei nie, 
elke !apple wat aan jou liggaam dat te ve('l kragte aan die werk j SOU 
pas het jy aangetrek ten einde i~ wat dit verhind1•r. Dit word sy 
enigsins teen die kouc bestand gekenmerk deur korrupsie t'n 

.,'n Duitse gevangene, wat tot 
25 juar dwangarbeid veroordeel 
is en die ,-olgemle dug na. 'n 
dwangurbeidskamp gestuur sou 
word, ht>t voor die tyd nog ure
lank geloop en soek na 'n stult
kie papier en potlood," \'ertel ' n 
teruggel<eerde '!oldaat. ,,Later 
bet t>k hom in <lie hoekie van 

tc wees. Gedurende die nag hct spanning. Sekerlik mug dit nie 
ons dig teen meekar Iepel gclc oorskat word n ie. Dit is egtt'r I d1• ~a 
om minder van die koue te vocl. 'n ft'it. Stellig is niles in Rus- ~ 
In ons trun~portgrot'p was dnur lund n ie so rooskleurig as wat 

huis 
<lertien- en vet'rtienjarigt' die So\\jt't dit graag wil laat 
meis ies. Verskriklik was die glo nie. 
t'pidemies. Die wat toe al gt'
<>tert bet, was die meeste. 

die kump gesien sit - hy het I BEVOLKING SIMPATIEK 
oor en oor die<~elfde op die stult-
kie papier geo,it en skryf: sy 1 ,.Later in Rusland het ons 
naam, en nogmuuls sy naam." weens die skaarstc aan vocdscl 

Nooit weer terug te keer, dikwels by die mcnsc gebedcl, 
vcrgeet te word - die gedagte maar die Russiese volk self het 
daaraan hct hom tot geestes- niks. Die ouere Russe was 
vcrwarring gebring. meesal vriendelik tecnoor ons; 

VROUE-SLAWE 

Dat agtcr die !ewe van 'n Rus
land-gcvangenc ontsaglik vee! 
Iced skuil, is deur die berigtc 
van hondcrdduisende wat in
tussen tcruggekeer hct, terdce 
bcvestig. Maar dat ook duisendc 
vrouc dcur die hel van die Rus
sicse doringdraad mocs gaan en 

dikwels hct hulle gchuil as hulle 
ons langsaam In die arbcids
kolonncs sien voortsleep hct 
soos mensc wat geen gcvoel 
meer in hul bene gchad het nie." 

Hierdic vroue vcrtel van die 
oorvolle gevangcnlsse waarin 
twee-derdes aan ultputting, tifus 
ens. omgckom bet en ook van 
vrouc wat tot ticn jaar dwang
arbeid vcroordeel Is. 

Geen 
Stalin 

Herontmoeting Met 
se V.S.A.-President 

Met die onna<lenkenheid van 'n mot by kerslig e n die 
goeie bedoelings \'an 'n bond wat ou skoene van die ashoop 
aandra, bet die sekretaris van die V.V.O. Trygve Lie, hom in 
<lie afgelope weke ty<lens 'n statebesoek beywer vir 'n h eront
moeting tussen Stalin en die Westerse leiers met die oog op 
beeindiging ,-an die ,koue oorlog". 

GEEN BRUG 

Dit kan begryp word dat nie 
elke gevangenc wat na Duits
land tcrugkeer tot 'n kalmc, ob
jekticwc oordccl in staat is nie 
en dat dit by bale met haat ge
verf is. lUaar as mens slegs in 
die mitlllel van ul die verhale 
en gegewens bl;\' staan , begryp 
men~ al <;poedig dat elkeen wat 
wil probeer om 'n brug tussen 
Oos en \Ves te sluan, eers voor 
af <lie boogste I'll fundamenteel
ste \\1\arop die lt>we en denke 
in Europa gl'bou is, prys sal 
moet gee: naamlik die oue, hei
lige wet, wat eerbied en agting 
vir die men'!, vir die menslike 
lewe gebied - 'n wet wut die 
fondament van die regsdenke e n 
regsgevoel -,·an die \\'e!>ter!le 
wfreld is. 

Burgeri ike 
Gebruik Van 
Atoomkrag 
Onmoontlik 

behou" 

panie en Rina het elke moontlike 
pennie gespaar om daardie verband 

op hul huis afbetaal te kry-van 
menige plesiertjies afgesien om hul 
kinders 'n ware tuiste te kan gee. 
Alles het goed gcgaan; nog 'n paar 
jaar en die huis sou hul eie wees. 

En toe oorval die noodlot hulle
Rina is aileen agtergelaat-'n jong 
weduwee met kinders om voor te 
sorg, groot te maak en op te voed. 
Nou moes sy sorg dat bulle 'n tuiste 
sou he. 

e Se nou, so iets sou ook met 
U gebeur ? Sou U gesinnetjle 
bulle tuiste behou, of sou bulle 
maar Iewers in 'n losiesbuis of 
onder 'n vreemde dak, TID 

maand tot maand moet klaar
kom? Vra VANDAG bocdat 
Sanlam u gesin se tulste kan 
beskerm. 

• 
Suid-Afrikaansc Nasionale 

Gelukkig het Fanie vroegtydig Lcweosassuransie-Mpy. Bpk. 
rekening gehou met a! sy verplig- · 
tinge. Hy het nie net gesorg vir Hoo/kantoor: 
genoeg assuransie op sy eie !ewe nie; Waalstraat 28, Kaapstad. 

Volgen'! berig is, bet Stalin dat so 'n ontmocting van Ameri
tot so 'n sumesprt'l(ing ingewil- kaan'se oogpunt beskou net so 
Jig - 'n feit wat heeltemal ver- wa.arskynlik is as sonsopgaan 
staanbanr is as die uitlatings in die weste. Amerika is geen-
van 'n J>oJitburo-lid in aanmer
king genecm word, naumlik llat 
us Rusland daarin kan slang om 
<lie \\'e11ter!>e staat...mannt' nog 
twee jaar lank uan die kuurt
tafel te hou, by hul beursies sal 
opeis en bulle hui~toe stuur. 

sins ,·an plan om uf te wyk van 
sy huidige bell'id van die skep
ping e n uitbouing van 'n \\'es
terso blok nie. Rusland sc 
boikot van die V.V.O. (uit pro
tcs teen die aanwesigheid van 
vcrtcenwoordigers van Nasio
nale Sjina) het die V.V.O. as 
vrcdesapparaat kragteloos ge
maak, en die \Veste moet nou 
vir sy veilighcid staat maak op 
sy iroep-orianisasie, het hy iC· 
sG. 

Atoom-encrgic sal waarskyn
lik nooit vir burgerlikc gebruik 
aangewend kan word nie, het 
die Amcrikaanse 'direkteur vir 
die ontwikkeling van atomic$e 
krag gcso. Hy vcrklaar dat 
die koste om atomicse krag tc 
ontwikkcl, tien maal boer is as 
krag uit steenkool. Die idee 
dat 'n motor op 'n klein atoom
pilletjie net so vcr kan loop 
as op 'n tenk vol petrol, is on
geg•·ofld. So 'n pi! sal minstcns 
'n 1•oet in deursnit wees, en 
dit sal 'n beskutting van ses 
voet konkreet of die gelykc 
daarvan vereis om die bestuur
der teen radio-aktiewe atrale 
te beskerm. 

~~r!t~ro~~. d.ie verband op die hui~ Takke e

3
n iNtiA~peOral. 

by Sanla1n ! ~ 
Danr aeas uitho•ns ~ 

.................................................................... -- . ........... .. 

Gelukkig bet die oorlogse 
dwaasheid tan~; dermatc in 
Amcrika plek gcmaak vir nug
terheid dat pres. Truman, na 
berig word, aan Trygve Lie 
duidellk te verstaan ge&ee het 

Sanlam, Afdeling 17a, Posbus 660, Kaapstad. 
IAat my ash. dadelik weet hoe ek kan roorsorg tref dat 

my huis se verband afbetaa/ word indien ek nie meer daar 
sou wees nie. 
NAAM: ···························································· AD RES: ···························································· 
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f&JUEP TIM QUI .t.881FISEEBDE ADVEBTENSIU: 
Buiabondellke KeDDiarewln&'•: 

(VerJowJog, huwelik, geboorte, ete.:rgevaJ, In memoriam, gelukweol!lng, 
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herhaiiDga 25 pat. a!slag. 
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IS HELD VAN 
RAMPOKKER IN 

1914 
1941 

Wereldbelang 
Dr. en mev. H. W. Lippoldes, 

twee Duiste joernaliste, het na 
Suid-Afrika gekom om 'n studie 

van ons land se rassevraagstuk
ke te maak. Hulle beskou dat 
Suid-Afrika se rasseprobleme 
van wereldbelang is. 

IDtekeoretd op ,DIAl O.B.'' (verekyn weel<llk8): 12/6 per jaar of 6/3 per 
0 maaode. Voorultbetaalbaar. Stuur adverteosiegeld, bestelllogs, eo IDtekenreld 
na VOOBSL&O (EDMS.) BPK., Poaboa lUl, Kaapatad. Komdt. P. G. Kilian, :Middelburg, 

Tvl., skryf: 

GRYSHARE 

r ORYSHARE, skilfers, ou voorkoma, 
onnodlg. Oortulg u self deur GRl'S
HAARWONDER die jongste kuns
mauge wereldwonder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk, skadeloos, 
kleurstofvry, 5/ • per bottel, geld met 
bestelllng.-Boeregeneesmlddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

ME D ISYNE 

GESONDHEID Is u regmatlge erre
nts, oortuig u self deur ons behande
llngs te gebruik en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnllgtlng gratis, Boere
geneeamlddels, Posbus ~272, Johannes· 
burg. B/1/9/49 

Slektes en kwale verban! Opera
ales vermy en gesondheld herstel. 
Waarom dan sal u Ianger ly? Skryr, 
meld besonderhede, raadpleeg Die 
Boerevroo, Bus 7559, Johannesburg. 

' (Nr. 2) 1/9/49 

MARK AGENTE 

:Kamerade Aa.ndag! As julie mlsklen 
• n ander agent ondersteun het voordat 
ek begin het, kan julie mos darem so 
at en toe julie besendlngs deer, of hoe? 
Merk julie besendlngs Belllngan, U .T.JI., 
die Spoorwel! verkles dlt so. Plaas julie 
bestelllngs vir vrugtebome vroegtydlg 
by Sllll1'18e Nunertes, Posbus 4 Nnwe• 
piau. 

19/4/TK 

PLAAS TE KOOP 

9'h M'orge. Byna beplant met win
gerd. Besproeitng Ollfantsrivler. Die 
regte plek vir jong beginner. 2 My! 
van Ko-op. kelder. 3 Myl van dorp. 
Aandele en kwota In Kelder. Woonhuis 
4 vertrekke, spens, gang, badskamer, 
bedlende kamer, water aangele eo 
teieCoon. Nie nodig om boerdery ge
reedskap te koop nle. Verb8!nd kan 
gerel!l word lndien nodig. VIr beson
derbede skryf aan Elennar, .Bus 26, 
PortervUie. 31/5/ZB 

PLUIMVEE TE KOOP 

ROSCHANA PLUIJ\IVEEPLAAS.-
Lld van S.A.P.V.-Telersreglster. In 
beslt Ooewerments B. W.D. vry-sertlfi· 
koot. Wit Leghorn dagoud hennetjies 
£14, en dagoud haantjies :£1/15/- per 
honderd. Kulkens word geteel van 
uitgesoekte heone met hoe produksle en 
hane van die Pretoria Universiteits· 
proefplaas geteel onder toesig van prof. 
Gericke. Skryf aan mev. A. lt<lscher, 
Posbus 9080, Johannesburg. Telefoon 
112.3067. 

31/5/3 

KAAS 

Gouda.. kaas In 1 en 2 pond grotes, 
dlrek van fabriek. Dieselfde goele 
kwalltelt soos voorbeen, 1/9 per pond, 
spoorvrag of posgetd ekstra. S. Bekker, 
KleiDfonteln, Tarkastad. 

31/5/2B 

MEUBELS 
!IIEUBELS.- Beter meubels teen 

b!lllker pryse Babawaeotfles, atoot
karretjies, drlewlele, llnoteums, tapyte, 
ens., ook attyd In voorraad. Oeen 
Katalogus. Meld Wa84'in u belangste). 
-VlSSER-1\lEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapstad. 8/12/11 

R ADIO 

LOUlV EN LOUlV, die Beroemde 
Radlo·lngenteure, Staeleweg, PAROW, 
verkoop en herstet Radio's en Elektrleee 
Toestelle. Qereglatreerde ElektrlattelUI· 
aanoemera. Foon 11-8435 

SOUT 

SOUT vir dadellke afleweriDg In 
goele sakke. BriiiDdwagte, om 'n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteuning deur van my 
sout te bestel. Speslale A1 80/-; 
Sneeuwit No. 1 70/·; Wit No. 2 
60/ • per too vry,elaa!. Soutwerke 
tevredenbeld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. Mev. Martie Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

Ek het nou die dag weer 'n 
warm gesprek gehad met 'n 
persoon. Hy beskou homself as 
'n Gesuiwerde Nasionalis. Hier
die Gesuiwerdes word veronder
stel te wees ,Nasionaliste" wat 
nie gesmelt het nie - honderd 
persent Boerse Afrikaners en 
honderd persent Republikeine. 
Altans, so vertolk hulle hulself. 
En hy is so gedemokratiseer 
dat ek hom beskou as intelli
gent genoeg en honderd persent 
ervare om hom enige tyd ver
kiesbaar te stel. Du$ ek beskou 
hom en sy soort as die verper
soonliking van hulle party soos 
ons hom ken. 

En op my vraag: ,Waarom 
het julie jul rug op die O.B. 
gedraai? Waarom die O.B. in 
die rug aangeval? Wat het die 
O.B. gesondig wat julie nie kan 
verklaar nie?" het hy verlee 

Nuwe aelsoen aout In sterk sakke rondgekyk en toe geantwoord. 
Dieselfde antwoord wat jy van 
almal kry as jy hulle daarna 
vra. Van dr. Malan en sy Mini
sters inkluis. Hulle pers het 
dit vir hulle voorgese. Sy ant
woord was: ,Julle het dmde ge
knip. Julie hct bomme gegooi 
en soos rampokkcrs tekcre ge
gaan." 

as volg:-
Speslale sneeuwit 80/ • per ton. 
Sneeuwit No. 1 70/ • per ton. 
Wit No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 50/- per ton. 

Sneeuwit fyn tafel- en bottersout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; 50 pd. 2/6. 
Vry gelaal soutwerke vir tevredenheld 
en dadelike aflewering, pro beer:
~1. Fourie, Veldkornet, P/Sak No. x4, 
Arbeldsloon, Bloemfontein. 

VAN'S CONCRETE P RODUCTS 
(EDMS.) BEPERK 

Toe vra ek hom 'n verdcrc 
vraag. Hy het my die antwoord 
skuldig gebly. En ek rig hierdie 

Dt:,~k~~- van Heerden. vraag aan die gansc Malaniet-
P. G. van Heerden. party: ,Generaals De Wet 

Potg~j~r~~;l;;sst'raat, Beyers, De la Rey, Jopie Fourie 
PRETORlA. en ander het ook drade geknlp, 

Tel;ls (Vloer en Muur), Kombuls b · k' t H 11 opwa-sbakke (Terrazo en Vleklos omme gego01, ges te · U e 
staal), vuurherde, Septlese eenhede vir het gerebelleer teen dieselfde 
gesondheid, PUare, Wasvate, Bouers- E · d' Jfd d en Loodgtetersbenodigdhede, staalrame, mpire en om tese e re e as 
vert, ens. 3/5/T.K waarteen die O.B. gerebelleer 

het. I.Iulle word tereg as ons 
OSSEW ABRANDW AG helde vereer. Ook die Malaniet

STELLENBOSCH 
LEDEVERGADERING 

IN MURRAY-SAAL 
C.S.V.-GEBOU 

op Donderdag, 22 Junie 1950 
om 7.30 run. 

Besluite van Uniale Uitvoe 
rende raad sal behandel word 

Besoekende Spreker: 
GENL. MAX SMUTS. 

Alle Iede moet teenwoordig 
wees. 

party vereer daardie helde. 
Waarom is ONS dan rampok
kers? Is daar 'n verskil tussen 
die Empire van 1914 en die 
Empire van 1941 ?" 

KIESERS VERRAAI 

En terwyl ek skryf, dit ook. 
Nou die dag het volgens radio
nuus drie Engelse parlements
lede hulle party bedank. Hulle 
was aldrie glo Liberaliste. Hulle 
het toe glo by die Konserwa
tiewe Party aangesluit. Hulle 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

KLAVIERE 
VLEUELKLA.VIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

S pesiale A.fdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase 

Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nuwe afdeling vir 
YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • Elekwiese Artikels 

R. MULLER CEiens.) BPK. 
Hoek van Kasteel- en Burgstraat - Posbus 133 - K.AAPSTAD 

ISoos Ons Lesersl 
Dit Sien 

rede was glo: ,Ons sal volgende 
eleksie tog nie weer die aantal 
stcmme ' kry nie". <,Dan val 
ons hopeloos uit en is ons posi
sie kwyt".) Maar dit het hulle 
nie hardop gese nie. Hulle het 
hulle kiesers in die steek ge
laat. Maar so is die Partypoli
tiek en die Politieke Partye. 

Hulle kiesers (of stemvee), 
wat vir hulle vertrou het, moet 
nou toesien dat hulle vertroue
linge na 'n ander Party toe 
vlug, nie omdat hulle oortui
ginge .gegrond is om Konserwa
tief te word nie, maar omdat 
hulle met volgende eleksie nie 
weer genoeg stemme in die Libe
rale Party sal kry nie . . . 

Die O.B. is op die regte pad. 
Liewers 'n partylose gesag

staat as 'n gesaglose partystaa,t. 

Min. Havenga Se 
Belangrike 
Toespraak 

Mnr, N. C. Havenga, Icier van 
die Afrikanerparty, gaan 'n baie 
belangrike toespraak hou by 
geleentheid van die opening van 
die kongres van die Afrikaner
party wat aanstaande maand in 
Bloemfontein gehou word, lui
dens 'n verklaring van mnr. 
Harm Oost, L.V., die Uniale 
voorsitter van die Party. 

Mnr. Oost het gese dat mnr. 
Havenga ongetwyfeld 'n beroep 
om saam te staan gaan doen 
op ,alma! wat soos die Afrika
nerparty voel oor die algemene 
beginsels van die politick." 

VERJAARDAG
KETTING 

JUNI E 

8 .Marieta Broodryk, Loxton. 
Reinetta Grobler, Zeerust. 
Hannie Erasmus Bosbokrand. 

10 Maria Kilian, Middelburg, 
Tv!. 

12 C. Rademeyer, Oudtshoorn. 
Martha du Preez, Groot Ma

rico. 
13 Sarah Nieuwoudt, Vryburg. 

Sarel Nieuwoudt, Vryburg. 

ROOK 

Kamman do 
Die Vriendelike 

Sigaret 

Gl·300b 

Havenga-Stan d punt 
(Vervolg van bladsy 5 kolom 5) 

slagoffer van die blanke ,onreg". 'geen omstandighede uitgegaan 
As hy oproer maak in die stad word van, of die haatgevoel by 
en die polisie dwing hom met nie-blankes of die viesgevoel by 
die knuppel tot ordelikheid, dan blankes nie. Enige optrede 
het die ,wrede" blanke polisie voortvloeiende uit een of albei 
hom ,mishandel". As 'n blanke van hierdie uitgangspunte sal 
sy astrantheid nie wil vCidra vanselfsprekend na die ramp
nie, en aandring op gewone be- spoedige breelipunt in ons rasse
leefdheid, dan word brutaal ge- verhoudings voer. Daar mag 
skel dat slawetyd verby is. En ongetwyfeld nie nou gehandel 
so gaan dit aan. Die nie-blankes word in navolging van onstui
word daagliks gevoed op denk- mige vooroor~ele nie - hoe gru
beeldige griewe en haat teen welik ook al die uittarting mag 
die witman word op die mees wees wat dit uitgelok het! 
onverantwoordc~ike wyse aange- Dit is nou die tyd om sclfbe-
blaas. heersing te beoefen. Daar is 

En dit is verstaanbaar dat die nou geleentheid vir die blankes 
witman nie ongevoelig hierteen- om stappe te doen - wat nie 
oor bly nie. Hy word kropvol. alleen hul baasskap sal beves
En 'n viesgevoel vs.t by hom tig nie, maar wat ook hul 
pos. H y word maklik die ge- n at u u r I i k e meerderwaardig
willige prooi van onnadenkende heid sal bewys. Dle blankes 
politici wat sy oplaaiende anti- mag nie aan hulle hartstogta 
swart vooroordele uitbuit vir vrye teuel gee nie, nee, hulle 
goedkoop party gewin. moet met koel koppe handel. 

Dis 'n ernstige situasie wat Dit is onder hierdie omstandig-
besig is om te ontwikkel. hede wat die stem van mnr. 

Havenga luid opklink-die stem 
SELF B EHEERSING van die Ieier, die stem van die 

rcde. Laat elkeen luister, min
E n in dien gelukkige verhou - stens ecrs luister voordat hy oor

dings tussen wit en swart her· haastig handel en onherroeplik 
stel wil word m ag daar onder verbrou. 



DIE O.B., WOENSDAG, 7 J UNIE 1950 BLADSYVYF 

HAVENGA-STANDPUNT OOR KLEURWETGEWING 
KLEURLINGWETGEWING j--Die Volkswil Moet Bes~lis Dit word soms voorgestel as-111• 

of die hele verskil tussen mnr. t,l 

Havenga se kleurlingstandpunt 

1\leegaande uiteensettin~ 
van Min. N. C. Havenga 
se standpunt insake tun
damentele kleurwetgewlng 
is opgestel deur 'n lid van 
die Hoofbestuur van die 
Afrikanerparty en aan Die 
O.B. vir publikas ie oor
handig • 

Sedert mnr. N. C. Havenga die Ieier van die Afrikanerparty sy stand- en SY_ bondgenootparty s'n ?aan · ' 1 · . . ' oor d1e aantal verteenwoord1gers 
punt ten aamnen van fundamentele k eurwetgewtng 111 dte openbaar gestel wat die kleurlinggemeenskap 
h et , en dit duidelik geword het dat sy standpunt ve rskil van sy h ondgen oot- tn die parlement moet kry. Dtt 
pat·ty s'n h et die Havenaa-standpunt ' n b elanarike faktor geword in die Is 'n baie oppervlakkige voor-

• ' • '=' d '=' Stelling van die feite. 
}>artypohlleke opset van ons Ian · Wanneer die Herenigde Nas io-

Derhalwe is die parlypolitieke implikasies van die Havenga-~tandpunt nale Party die kleur linge op ''' 
deur die pro1>agandiste van die twee groot partye tot in h aarfy11e sowel as aparte kieserslyste wil . plaas, 

d ld . d 1 d · 1 · m.a.w. wanneer hulle w1l ver-

In die afgelope mrumde 
het lesers dikwels by Die 
O.B. navraag gedoen oor 
min. Havenga se stand
punt. Derhalwe is Die 
O.B. bly om hierdie uit
eensetting aan sy lesers 
te kan bied. 

enkbee •ge beson er 1e e ullgep UIS. hoed dat kleurlinge en blankes 
:Maar heeltemal te min aandag is tot dusver liestee aan die suiwere gesamentlik 'n volksraadslid kies 

mcriete van die Havenga-standpunt. En dit is hieroor wat ek wil1:0kryf. Per ~n wil bewerk.stellig ~at kleur-. , d . hnge afsonderhk hul e1e verteen-
slot van sak E' aanvaar of verwerp eerhke mense n stan punt omdat dit reg woordigers kies dan hoef die 
of verkeer d is. En tewens die tydelike partypolitiek e implika!o\iC!o\ '\'Ull 'n he- vcrandering nie' noodwendig 'n 

l>aalde standpun t is geheelenal onhclangrik wanneet· d it gestd word teen- vermeerde~ing of verminder~ng 
• • • • van kleurhngregte mee te brmg 

oor dte hlywende mtrensike waarde van daardte standpunt. nie. Normaalwcg sal d it een-
Mnr. Havenga b et hesliste standpunt ingeneem teenoor, wat hy noem, ':oudig beteke~ dat die k leur

fundamcntel t' kleurwetgewing d.i. wetgewing wat die he~taande reate lu~ge a~sondcrhk en ?oreenkom-
. , . ' , . . . e stlg d1e gcwone klesafdeling-

van n1e-hlankes of sal venn1nder of sal vermeerder . D1t IS helangnk om kwota sovecl cie ver teenwoor-
te on tbou dat ntnr. llavenga geen stelling ingeneem bet ten aam;ien \-an digers. kies as wat hulle .stcm-

gewone kleurwet ... ewin,.. nie 'd.i. we tgewing wat hoeaenaamd nie hestaandc geregtlgdc gctallc regverdlg. En 
• '='

1 
t"' ' • '=', . de rhalwe kan m~r. Havcnga 

regte '\·an tne-blan.ics affekteer 111e . oorcenkomstig sy neergelcgdc-

Die basi'! van die Havenga- van die Vcrcnigde Party in vcr- ~ met 'n gewone partymecrdcrheid st~~dptunt in beginse~ 'n maat
standpunt is d ie han(lhawing band met die toekenning van - sclfs teen die teenstand in ree s eun om. met n _gewonc 
van d ie blanke baasskap in Indiervcrtconwoordiging in die van die hclc Verenigdc Party part~eo~?erhe~d :leutrhng~ op 
Suid-Afrika en voorts da t t un- Volksraad en Provinsiale Raad as sodanig. In dicn bierdie ~par e leser~s e e h P ~· 
damentele k leurwetgewing op 'n van Natal, wat deurgcforseer s tandpunt schier gaan 'n baie d rokul~nks ~ndr.. aVvelnkga det Ult-

. . ru 1 m 1C o sraa ver-
nie-party grondslag aangeneem was met 'n blote partypohtlcke gevaarhke presedent g~kep kl . Ek . . d t 
moet word. Vandaar dat by I meerderheid en nou weer ver- word pn gaan d ie Vrr r nigde aar · " t 1~. van 1m~mnf :. 
pleit dat d ie kleur vraagstuk uit nietig is deur 'n ander partypoli- P a r ty in die onween.taanbure 0 U: apart e 1~ser~ ys ; de ~ 
die partypolitiek gelig moet tieke mccrderheid, moet vir ons ver soek ing \·erlei word om die get.nk r1c3~ e iaanD~t 1n

1 
s kry dme 

. . ar 1 c u n c. 1 sa c on er-
word. . d1e bewys .lew~r . hoe ongcwens regte vun me-blankes te ver- steun. Ek dink dat dit in be-

I n die Volksraad h~t mnr. en gevaarhk d1t 1s om oor fun- mee~der nunneer by Wf'Cr aan lang van die blankes is." 
Havenga gcsE!: .,Ek plett daar- damentele kleurvraagstukke te bewmd kom. 
voor d~t wanneer ons tc doen beslis sondcr inagneming van En die nasionaalgesindo poli
het met sulke fundamcntele die bcstaan al dan nic van 'n tieke partye kan oneindig min-

Ftr.\'DM~"TEEL 

sake, mag ons dit nic oplos op duidclikc volkswil." der regtc wegneem as wat die Maar d ie verandering mag 
'n partypolitieke grondslag nie, I Verenigde Party kan gee. Die oolc gebruik word of die regte 
tensy ons weet dat die oorgroot DIE V~RSKANSDE nasionaalgesinde partye kan dric van kl ('urlinge uit te brei, dour 
meerderhcid van ons volk agter I KLOUSULES naturclleverteenwoordlgers u it byvoorbeeld aan die 50,000 kleur-
ons staan, sodat daar geen go- · die Volksraad, drie uit die lingkiesers meer verteenwoor-
vaar bestaan dat dit deur 'n Die Havenga-standpunt cis Senaat en drie uit die Kaapland- digrrs in die Volksraad te gee 
volgcnde regering weer omver- derbalwe dat fumlamentele se Provinsiale Raad vcrwyder a<; wut 50,000 blankes bet; of om 
gewerp gaa_n word nie." Hy het kleurwctgewing nie partywetge- asook ongevecr 50,000 kleurling- tlie rrgte , ·an kleurlinge te ver
sy baasskap-beleid soos volg uit- 1 wing mag wees nie maa r wei kicsers van die gesamentlike mimlcr, deur bv. die 50,000 
gcle: ,Wat ek bcdoel met baas- volkswetgewing moet wees. kicserslyste. Die Vercnigde I kleur lingkiesers minder verteen
skap is dat geen bcleid sal ge- Duarom is dit duidclik waar om I Party kan daarente• ·n naturellc- woordigers in die Volksraad te 
volg word, dat gcen wetgcwing mnr. Ha.venga se da t die gees verteenwoordiging in die be- I gcc wut 50,000 blanke kiesers 
sal aangeneean word wat poli- vun die verskansde klous ules in stuursliggame herstel en solfs bet. Dan word die verandering 
tieke rcgte aan die naturelle ons grondwet in ag gcneem moet vcrgroot tot in die oncindige; ooreenkomstig mnr. Havenga se 
sal gee, of dit die bcdoeling is word. Op Brakpan het mnr. bulle kan Asiate-vertccnwoor- ~tandpunt fundamf' ntele kleur
of nie, wat uitcindelik daarop Havenga gese: ,.Indien dit wel diging berinstel; en hulle kan wetgcwing wa t net met 'n volks
sal uitloop dat die posisie van die bestaande juridiesc posisic die blankes en kleurlinge weer m('crderbeid deurgevoer mag 
die blanke man in gcvaar ge- mag woes (naamlik dat die ver- op gesamentlikc kieserslyste word. 
stel word." skansde klousulcs op grond van rangskik - en boonop kan hullc E n dit is presies wat gebeur 

SPEELBAL VAN PARTYE 
'n bcpaalde beslissing van ons aan clke kleurlingma n en kleur- het. Dr: Mala n wil die kleur
Appelhof n ie mccr van krag is lingvrou bo 21 jaar d io stcmreg lingo op a pa rte kieserslyste 
nic) dan bly tog nog scker be- gee! plans, maar met die verandering 

Mnr. Havcnga cis dat die staan die wcnsllkheid om sovcel Wanncer 'n na~ionaalgesindc wil hy tegelyk ertyd die kleur-
blankes as 'n cenheid moet op- moontlik die gees en strekking party die regte van nie-blankes lingt> se r egte '\-'enninder, deur 
tree wannecr bulle die regtc van daardie bcpalings in ag tc met 'n gewonc pur tymeerder- b ulle net drie verteenwoordigers 
van die nie-blankes vermeerdcr necm." beid vermindt>r dun speel by m('t beperkte magte in die 
of verminder. Dit sal nooit Artikel 35 van die Suid-Afrika- met vuur _._ vuur wnt d ie party Volksraad te laat kies. 1\lnr. 
dcug dat cen seksie blankcs Wet bepaal dat die regto van moontlik nic gaan verbrnnd nie,, lla."·enga se duarenteen dat so
d ie regte van die nie-blankcs nie-blankes nic (la.ngetas mag maar wat ongt·tw~feld die na- danige fundumentele kleurwet
vermeerder ot verminder in die word a nders as met 'n twee- geslag gaan , ·crteer. gcwing nie met 'n gewone party-
aangesig van die vasberade teen- ~ derde meerderheid van albei Dit moet on thou word dat meerderbeid aangeneem mag 
stand van 'n andcr seksio blan- buise van die parlement nic. <laardie verslum"de klousule"' word nie. 
kes nie. \Vant sodanige wetgc- ' n Twee-derde meerderbeid be- wat wesentlik b('tt>ken dat fun- Die vet'skil tussen mnr. 
wing kan net tydelike bestaan teken in die praktyk die uitlig- dmnentele klrurwetgewing met Havenga on dr. Malan oor laas
he, omdat die ander seksie ting van die vraagstuk uit d ie 'n ' 'olksmeerderbri<l aangcneem genocmde voorgcnome kleurling
blankes dit weer sal herroep so- partypolitiek want om die twr E>- moet word, 'n waarborg is nie wetgewing is dus baie dieper as 
dra bulle die mag in die hande derde meerderheid in die parle- aileen vir die nie-blankes nie, net 'n koppige twis oor d ie aan
kry. En onder ons teenswoor- ment te versek er sal ongetwy- maar ook vir die blankes. Dit tal vertecnwoordigers wat die 
dige bestuurstelsel waar die feld vereis dat J}ie stemmery nie verboetl wcl dut n ie-blanl<e rrgte klcurlinge in die parlcmcnt 
meerderheidsparty en mindcr- op partygrondslag plaasvind nic. willekeurig verminder wortl l moet kry. En diegene wat dit 
heidsparty mckaar gereeld a t - Maar wanneer dit eenmaal maar d it verhoed terselfdt>rtyll as 'n getallc-twis voorstel bcwys 
wissel as rcgering, is die tydc- vcrstaan word dat die Havcnga- ~ dat nie-bla nke regte willckcurig nog mnr. Havenga nog d r. 
likheid van kleurwetgewing wat J standpunt verlang dat funda- ..,.·crmeer tler word. Malan 'n guns. 
die toevalllge meerderbeidsparty I mentcle klcurwetge<Wing op 'n 
deurpassecr in weerwil van die n ie-pa r tygrondslag aangeneem 
teenstand van dio mindcrhcids- moet word dan word d it boon
party hccltemal onbetwisbaar. op duidclik en logics waarom 
Onder b ierdie omstandigb ede mnr. Havcnga nie aandring op 
word tlie r egte van die nie- 'n twcc-dcrde meerderhcid nie, 
blankes d ie • speelbal van twis- maar wei op 'n volksmecrdcr
tende JlOlitieke par tye wat rond- heid. Mnr. Havenga wil he dat 
geskop word ooreenkoms tig die die steun vir die wetgewing deur 
eise wat d ie eie-belang van poli- die partye moet sny sodat 'n 
tieke partye van tyd tot t~~d mag party as sodanig nio die wetgc
s tel. E n niks kan bedink word wing opponeer n ie en derhalwe 
wat nadeliger is vir d ie kleur- vcrplig is om dit tc hcrroep 
verhou<lings in ons land as juis wannccr hy weer aan bewind 
sodanige partyspel n ie. kom nic. 

Dat hierdie gevaar nie denk
beeldig is nic bey.ys die Asiate- ,DIE GEWONE PARTYl\IEER-
wctgcwing wat die Vercnigde DERHEID 

Morele V~rpligtinge 
Tot dusver bet ek die Havenga-standpunt behandel in 

die li~ Yan die blanl{e se belange. E n ek verstout my om 
te Se dat die blankes SC behinge J!;CCD ander standpunt insake 
kleurwet~ewing kan dnld nie. Maar daar is ook 'n ander 
benadering wat ek wil bespreek - uit die hoek van die 
blanke se morele verpligtinge. 

Op hierdie stadium is die ni9- lvolkome gei'n tegreer In d ie 
blankcs nog grotcndcels 'n in- Suid-Afrlkaanse of blankc eko
tegralc deel van die Suid-Afri- nomic. 
kaanse bevolking. AI die klcur-
lingc en Asiate woon saam met I GE:\IE!IIGDE BEVOLKING 

' r ---. -

maatskappy volkome is - wan
ncer daar nie meer een gc
mengde samclcwing is nie, maar 
verskeie a parte samelewings . 
sal daardie apar theid ook in die 
bcstuurlike organisas ies wccr
spieel moet word). Ek dink 
alma! sal h ierdie stellings onder
streep. 

Op boedanige wyse die weer
spieeling nn die gemengbeid 
van die bevolking in die be
stuurlike liggame sal geskied 
mag egter nie soma..- willek eu
r ig bepaal word nie. Daar is 
historiese uitvloeisels wa.t in ag 
geneem moet word en bowendicn 
is daar die waarborge en ere
woord van die blanke teenoor 
die nie-blanke wat nie goeds
moeds verbreek kan word !>Onder 
om die welwillend.heid van die 
nie-blankcs permanent In te 
boet nie. En dit mag nie lig
sinnig ' 'ergeet word nie dat die 
suksesvolle uitvoe ring van die 
bele apartbeidsbeleid die same
werking van blank en nie-blank 
verg. Om derhahve 'n beleid te 
volg wat die blywende vyand
skap van die nie-blanke teenoor 
die blanke gaa.n versekcr, be
teken om 'n beleid te volg wat 
apartheid gaan verongeluk. En 
hieroor moet die oorhaas tiges 
asseblief peins. 

GOEIE TROU 

Dcur die standpunt wat hy in
nccm wil mnr. Havcnga aan die 
nic-blankes die bcwys !ewer van 
die blankes se gocic trou teen
oor hulle. Daardeur wil by illus
trccr dat dio blankes die ver
trouc van die nie-blankes waar
dlg is. En dat die nie-blankes 
met gerustheid met d ie blankes 
ka n onderbandel sonder om die 
blankcs se motiewe in twyfel tc 
trek of om te vrecs dat d ie 
blankes hul erewoord (vir tyde
Iike partyvoordeel, of weems 
wrokgevoelens) sal breek. 

Verantwoordelike nie-blanke 
lciers erken openlik dat hulle 
mnr. Havenga n ie van 'n twyfel
agtige handelwyse teenoor die 
nle-blankes kan bcskuldig nic. 
Hocwel hulle n le sy apar thcid
s trewe mag stoun nie gee hullc 
toe dat mnr. Havenga van gcnl. 
Hertzog gelccr het da t die 
blanke man se woord teenoor 
die nie-blanke ook die blankc 
man se wet moet wees. 

Almal betreur vandag die \ 'er 
slegting van die verboudings 
tussen blank en nie-blank In 
ons land. Ek wil aanvoer dat 
die Havenga-standpunt die basis 
bied waarop 'n nuwe welwillend
heid tussen \\it en swart gebou 
kan word. 

ANTI-SWART VOOR
OORDELE 

Dit veroorsaak by aile blankes 
die g'rootste ergenis dat Kom
munistiesc en ander agi~tors 
die n ic-blanke massas in ons 
land opsweep en oprui teen die 
blankcs. Hierdie oorlamse ven
ters weet om die blankes te 
blameer vir elke onhciltjie wa t 
die n ic-blankes tref. As hy nie Party aangeneem bet en wat die 

Hercnigde Nasionalc Party en 
Afrikanerparty hcrroep het. 
Hicrdie voorbecld het mnr. 
Havcnga self . aangchaal om sy 
standpunt te illustrccr. In 1948 
bet hy in sy bekende Brak panse 
toespraak ges6: ,Die optrede 

In nasionaalgesindc kringe 
word dikwels beweer dat die 
verskansde klousulcs of die gees 
van die verskansdc klousules 
heeltcmal veronto,gsaam moet 
word en dat die reg te van n ie
bls.nkes vermlnder moet word 

en tusscn die blankcs oral in 
die land rond. Minder as die 
hclftc van die nalurcllebevol
king woon in die naturcllcge
biedc en mecstc van hulle is as 
indiwidue - afgesicn van die 
naturellegebiede a!! sodanig -
vir korter of langer tydperke 

Op morcle en etiesc grondslag \ in die pot roer n ie en sy pap 
is dit regverdig en billik dat dio brand aan dan is dit die blan
feit van die gemengheid van k es se skuld. 'n Blanke ,uit
dic Suid-Afrikaanse samelewing bulter" het slegte mieliemeel 
in die staat se bcstuurlike Jig- aan hom verkoop. As by steel 
game weerspielH sal word. en in die tronk beland Is hy 'n 
<Eers wanneer apartheid in die (vervolg op bladsy ( kolom 4) 

.. 
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President Of Goewerneu r
Generaal? Die Goewerneur-gene

raal gaan met langver
lof. Die huidige Hoof
regter van die Unie sal 
in sy plek waarneem. 
Gerugte dat Minister 
Jansen die betrekking 
aangebied is, word deur 
dr. Malan ontken. Al
dus lui die heriggewing 
wat tans opnuut die po
SISie van die Unie se 
hoogste waardigheidsbe
kleer onder die soeklig 
plaas. 
DIE Al\IP EN DIE PERSOON 

Soos meesal in sulke sake die 
gcval is bang die nard van die 
amp en die soort van persoon 
wat in die amp gcvind word 
nou sasm. I n die koloniale 
tydpcrk het die goewerneur 
werklikc mag besit en dit ook 
uitgeocfcn. I ronies egter dat 
met die ontplooiin.g van die 
valle socwcrcinc status van die 
Unic die magte van die Goewer
ncur-gcncraal, die opvolger van 
die koloniale goewerneur, ewe 
gcstadig vcrwelk bet. Om te be
weer dat hy van geen praktiese 
politicke bclang meer is nie sou 
vcrkeerd wees, want in oomblik
kc van krisis kan by moontlik 
die trocwe in die mou voer. Dit 
bet met Sir Patrick Duncan ge
beur. Maar as 'n reel sal hy 
slogs die griffier van die Kabi
nct wees om wetgewing met sy 
handtekening te verseel en op 
die wetboek te laat beland en 
om volgens vasto en erkende 
reels van die spel sekere pligte 
as skeidsregter in die politieke 
strydperk waar te neem. 

GEV ARE IN IIUIDIGE 
TO EST AND 

Dasr is verskeie gevare In 
die huidige toestand opgesluit. 
Ecrstens is dit 'n feit dat die 
gewone rol wat die Gocwerneur
generaal speel nog met die work
like gesag van 'n rcgcringshoof 
nog met die oorerflike prestige 
van 'n koninklike staatshoof be
klee is. Vir enige politieke 
daadkragtige moet dit 'n voort
durende bron van frustrasie 
wees om nan 'n seremonHHe 
parade van dag tot dag geknic
balter te wees. 

Nog die staat nog die enkeling 
wat betrokke mag rank kan by 
die vervroegde begmwing van 
talente veel baat. Geen wonder 
dat die strewe om daar te kom 
so opsigtelik by die staatkundige 
leiers van die Unie afwesig is 
nie. 

Die gevolg is dat die baantjie 
na iemand gaan wat dit pligs
halwe al protestcrend aanvaar 
as patriotiese - of partypoli
tieke - dicns wanneer hy nie 
elders meer docltrcffend kan op
trce nic. Tog word daar in 
sckcrc krisisoomblikke die mees 
beslisscnde funksics aan die 
Gocwerneur-generaal se optrede 
verbind en kan die volk in daar
die uur nie a.nders as stilweg 
die bode op te stuur nie dat die 
msn wat moontlik eenmaal in 
tien jaar 'n historiese plig moet 
nakom die wysheid sowel as die 
politieke eerbaarbeid mag he om 
die korrektc stap te neem. 

Ongclukkig sal weinige be
kwamcs 'n amp wil aanvasr 
bloot om moontlik die kans te 
kry om belangrike werk te doen. 
Dis die huidige dilemma. 

VERSKIL VAN KONING 

Die probleem hoe om die be
trekking vir die beste kragte 
aantreklik te maak is voorwaa.r 
'n moeilike. 'n Koningshuis, en 
meer bepaald die Britse konlng 
kan geweldig vee! beteken van
wee die feit dat een enkelc 
familie gedurende geslagte ken
nis, ervaring, en as hul lets be
token, die vertroue en licfdc 
van die bele volk opgaar en as 
'n behoudende invloed in tyd 
van nood in diens van die nasie 
kan stel. In so 'n geval tel 
formele politieke magte op die 
lange duur waarskynlik minder 

a.; die sedelike krag wat van dle 
koningskap uitgaan. 

So 'n koningshuis word cgtcr 
nie kunsmatig geskep nie. Die 
geskiedenis skenk dit aan 'n 
volk, of weerbou dit. Aan Suid
Afrika is dit nie toebedecl nie. 

PRESIDENTSKAP 'N UITWEG 

Deur die jare egter bet die 
nasionale Afrikaner<lom daartoe 
gekom om veel van die ugting 
wat die Britte nan die Huis van 
·windsor gee nan die president
skap as amp te laa.t tockom. 

I Deur ). de Vos I 

staatsaksic nie. 
Dan sal die volk weer 'n vader 

he wie se politieke voortbestaan 
nie op die fondamente van 
'n onontbeerlike parlement~re 
meerderheid van dag tot dag 
moet 'l;oortleef nie. Hy sal van 
politick nie geskei wees nie. Hy 
sal egter nie 'n politieke masjien 
sc slaaf wees nie en die politieke 
partye sal ophoo om die kweek
plek van verbete ja-broers te 
wees. Dan sal son, mann en 
sterre nie neerstort as koukus
lede volgens oortuiging stem en 
.selfs die President se wetge
wing waar nodig dwursboom nie. 
Soos Roosevelt en Truman sal 
ook ons President dit oorleef. 
Soos die V.S.A. r.al ook die Unie 
leer om 'n Va<,teland te lei. 

Dan sal ons die name van ons 
beste as beklccrs van die hoogste 
staatspos kan no<'m sond<'r die 
skepticsc skouerophallng of sar
doniese glimlag as cnige •ant
woord tc crlang. 

Soos die geval met die Engclsc 
koningshuis by sy onderdane is 
daar al byna 'n mite om die 
presidcntskap as 'n Afrikaansc 
staatsbetrckking opgebou. Die 
feit dat die laastc presidente van 
die onafhanklikc rcpublieke met 
die heroi'cse stryd om selfbeboud 
en onafhanklikbcid onafskeide- <v.ervolg van bladsy 1 kolom 5) 
Iik verbonde is en dat hul amp- Party was nie om nou tot die 
telike loopbane met die republi- party-gelcderc toe tc tree voor
keinse state to gronde gegaan taan slogs weer artikel (1) van 
bet, wcrp nog steeds 'n waas die Party Konstitusie by die toe
van gloric oor die hoe pos. lating van lode dour wyksrade 

Dit sou egter 'n geskiedkun- te laat geld." 
dige ttater wees om die presi- Die betrokkc artikcl lui dat 
dentskap in ere te herstel son- persone as lode tocgclaat word 
der enige werklike magte, dog wat die volgende ondcrneming 
slegs m et die verdorde, vale gctckcn hct: 
dop ''an die ou goewerneur-gene- ,Ek verklaar hicrby dat ek 
raalskap, yle skaduwee van die d~c uitgcsprokc bcginsels van 
Britse koningskap as omhulsel d1e H.N.P. of V. o~bels en s~l 
en met ontsielende onmag as in- handhaaf c~ vcrbmd my ~1t 
hood. Daarom sal ons verkies vryc . beweg1~. en opre~h~1d 
om die verklaring van dr.

1 

om d1e vcrphgt1~ge aa~ d1e hd
Malan dat 'n goewerneur-gene- maatskap van d1e H.N.P. ?f "'!· 
raal deur die volk verkies ook verbondc volgens konshtus1e 
president kan wees nie sander g~trou na te kom en ~Y aan 
kwalifikasie as die finale uit- d~c g.csag en tug van d1e orga-
spraak te aanvaar nie. msas1c te onderwerp. 

,Ek verklaar verder dat ck 
DIE PERSOON nic lid is van cnige ander poli-

As die pos van Goewerncur- tickc party of van enige organi
generaal bly wa.t dit is kan dit snsie met 'n politieke strekking 

DIE ANGEL 
gerus maar tradisie word om 'n nie." 
Hoofregter daarvoor aan te stcl. 
Vanwee sy opleiding en afsydig Die angel van hierdie besluit 

hi in die laaste sinsnede van die 
vcrklaring van lidmaatskap. 
Hiervolgens word personc uit
gcsluit wat lid is van ,'n orga
nisasic met 'n politieke strek
king." Die Kongres bet hierdie 
s insnede ingeYoeg sonder ver
wcrping yan sy diskriminasie
beleid want dr. 1\Ialun b et reeds 
in 19U seker gemaak dat 
O.B.-Iede as gevolg van hierdie 
voorwaarde uitgesluit sal word. 
In Oktober 1911 b et by die Os
sewabr andwag tot politit'kc or
ganisasie verklaar en sy lede 
gevra om daaruit te bedunlc. 

heid van regstreekse politicke 
aksic sal by die beste en miskicn 
die maklikste daarin pas. 
Maar as daar staatkundige mag
te aan die amp verbind k~n 

word sal die presidcntskap as 
instelling vir die volk hcrlccf 
en die sterkste aktiewc politicke 
kragte na die bopunt van die 
staatsgebou trek. Ons wcet nic 
met sekerheid wic die volgcnde 
goewerneur-generaal sal wecs 
nie. Die betrekking behoort 
egter sodanig te woes dat gcne
raal Smuts, dr. Malan of mnr. 
Havenga dit 'n paslike slot vir 
'n groot loopbaan sal beskou. 

Tans is dit gebrulklik om by 
die nocm van enige van hierdie 
here se name die skoucrs op tc 
haal en sinics-laggcnd op te 
merk dat so 'n gcrug scker maar 
ongegrond is, asngcsicn nog die 
een nog die ander daarvoor te 
vinde sal woes. Tog moet 
iemand, 'n waardigc figuur, ge
vind word. Gcrugte aangaandc 
hierdic of daardie moontlike 
aanstelling doen die rondte. 
Dusver is die sluimerende krag 
ten goede wat opgesluit le in 
die amp van President van die 
Unie, of wie weet Pres ident van 
die State van Suidelike Afrika, 
nog nutteloos en onaangeraak. 

'N OPLOSSING 
Die oplossing le voor die band. 
Skep die betrekking van Pre

sident; laat die volk hom kies 
en gee hom groot en werklikc 
inagtc, hoewel streng omskrewe 
en beperk, soos die van die Pre
sident van die Vcrenigde State; 
gee hom regstreeks of onreg
streeks beheer oor die Uitvoe
rende Gesag vir 'n bepsalde tyd
perk. Die Afrikaner se tradisie 
sal dit verwelkom en die Engelsc 
sal daarby aanpas soos dit in die 
Verenigde. State geskied het. 
Onttrek die hoogste staatsamp 
aan ten minstc die daagliksc 
invloedsfeer van die partyswccp, 
hoewel nie aan die steer van 

Trouens die O.B. is 'n organi
sasie met 'n politiekc strekking. 
Hy het wei nic 'n party-politicke 
strekking nie. 

En onder deklting van hierdie 
,politieke strekking"-voorwaur
de het die H .N.P. indt'rdaad in 
19!9 teen O.B.-Iede gediskrimi
neer en geweier om Afrikaner
partykandidate te onden;tcun 
wat ook le<le van die O.B. is. 

SAI\IEWERKL'\"G? 
Die Vrystaatsc en Natalse 

Herenigdc Nasionalc Partye bet 
hullc verccnselwlg met d ie be
besluite van die twce grater pro
vinsialc pn.rtyc. Op Dinsdag 21 
Oktober 1947 hct mnr. C. R. 
Swart voor die Vrystaatsc Kon
grcs van die H.N.P. gese ,dat 
die Nasionale Party die beleid 
van die O.B. wat 'n partylose 
of g<'sagstaat beplcit baic dui
dclik repudicer. Die Nasionale 
Party sal nic kan stem vir 'n 
kandida.at wat 'n voorstander 
van 'n partylose of gesagstaat 
is nie." 

Dit is die geldende patroon 
Yan die Herenigde Nasionale 
Party se besluite oor diskrimi
na!'lie tef\n bul mede-Afrikaners 
In die Ossewabrandwag. Die 
1950-kongrcsse van die Party It' 
nog voor. Sal die Party in 
hierdie jaar ou besluite berroep 
en nuwes neem wa.t die weg vir 
samcwerking oopsluit? 

Mooi Opkoms 
By Sametrek 

'n Ge~laagde en goedbygewoonde sametrekking van 
generaalskap A 19 is verlede Saterdagmiddag gehou in die 
Stadsaal op Heidelberg (Kaap) onder voor~itterskap van 
genl. J. L. Swart. Die kommando's van Heidelberg, Barry
dale, Swellendam en Riversdal was \'erteenwoordig. 

Die snmetrekking was vereer 
deur die teenwoordigheid van 
mev. 1\f. E. Rothman (1\f.E.R.), 
wat op Swellendam woon. Mev. 
Rothman, wat as beproefde 
"·roueleidster reeds haar merk 
in ons land nagelaat bet, is een 
Yun die mees waardeerde vroue
lede van die O.B. in Kaaplan<l. 
Trouens sy is lewenslange ere
lid Yan die Kaaplandse Beheer
raad. In 'n kort toesprakie h et 
sy baar tevredenheid uitge
spreek met die rigting waarin 
<lie leiers die O.B. stuur en 
waardering betuig vir Die O.B. 
- ,die enigste blad in ons land 
wat die partypolitiek beveg." 

Mnr. W. R. Laubscher, Voor
ligtingsoffisier van die O.B., het 
die sametrekking tocgcsprcek. 
Hy het die Ossewabrandwag se 
plek in ons openbarc lowe be
handel en gewys op die nood
saaklikheid om die grootse doel
stellings van die O.B. tc bcrcik 
- juis in bierdic tye waarin ons 
leef. Hy het namens die leiers 
'n beroep op die offisicrc gcdoen 
om met nuwc ywcr die stryd 
voort te sit en om die Ossewa
brandwag stork tc maak. 

Mnr. J. Ras, kommandant op 
Riversdal, het gcse dat die O.B. 
die voortsetting is van die goue 
draad in ons gcskiedenis - die 
draad wat die mooistc stryd van 
ons volk vertccnwoordig. Hier
die draad mag nooit breek nie, 
maar moet altyd ingevleg word 
in die lowe van ons volk. 

Mnr. S. W. Joubert, komman
dant op Barrydalc bet verklaar 
dat die•o!!isiere en brandwagte 

van sy kommando vergader bet 
en bulle opnuut vcrbind bet om 
vanselfsprckend die stryd voort 
tc sit tot die oorwinning bebaal 
is. Op Barrydale kan in die 
toekoms gcreken word, net soos 
in die vcrledc, het hy gese. 

Organisasiesake is bespreek 
en offisicrc hct onderneem om 
to wool met die gesinsvorms. 

Mev. S~vart, asst.-hoof-
komdtc., en mev. S. Mouton, 
die plaaslike kommandante, en 
hul gewillige helpers bet gc
sorg vir kook en koffic. Die 
vroue bet goeie sake gedo<'n 
want hul kraampic bet £6 lOs. 
opgelewer. 

K.W.V. ALGE~IENE 

JAARVERGADERING 

Die 1\vee-en-Dertigste 

Algemene Jaarvergade

ring van Aandeelhouers 

van die K.W.V. 

sal om 10.30 vm. op 

Woens<lag, 14 Junie 1950 

in die 

STADSAAL, PAARL 

gehou word. 

.·.·. 
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,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt-sigarette lyk goed, voel 
goed, smaak goed en rook goed. 

Lank reeds is die uitsoek-tabak 
wat nou in Rembrandt- sigarette * 
gebruik word sorgvuldig weggele 
om te verouder want net soos 
wyn het tabak ouderdom nodig 
om tot volle rypheid te kom. 

Daat·om het so baie rokers oorgc
slaan na 

ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEI<URK 
WIT .YIR FILTER 

, Die sigaret wat u altoos graag II'OU rook " 

AA9 
........ 

111 .,DIE O.B." word gedruk deur Pro Eccleala Drukkery, SteUenbo.cb, vir 
die elenaan e:1 ultgewera: VOORSLAG (Edms.) Be perk, Groote Kerkgebou 

703, Posbus 1411, Kerkpleln, Kaapst&d, 


