
Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. SOWJET HOU DERDUISENDE 
DOITSERS AS SLAVVE 

Met, volgens Duitse berekening, nog nage
noeg twee miljoen krygsgevangenes in Rusland, 
het die aankondiging deur die Russiese owerheid 
'n paar weke gelede dat aile Duitse krygsgevangenes 
tans teruggestuur is, soos 'n koue skok deur die 
Duitse volk gegaan. Die vraag het opgekom of 
die twee miljoen dan ahnal dood is en of 'n groot 
deel van hulle nog as slawe aangehou word. Op 

E.rken . Hulle 
E.envoudig 
Nie Meer 

As Gevange 
Sol date 
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V.S.A. Bied Voorbeeld Met 
Presidensiele Ste/se/ 

No. SO 
hierdie vrae word 'n gedeeltelike antwoord gegee in die Intelligence Digest 
van Kenneth de Conrey. Op grond van inligting deur sy geheime agente 
gee hy die volgende beskrywing wat 'n verklaring hied vir die Russiese 
aankondiging - die inligting is verstrek twee maande voor ·die aankondi
ging: 

G,EEN VERTEENWOORDIGING 
BINNE PARTY 

Die hele regeringspers wy tans heeltemal tereg aandag aan die geval 
van die Natalse afvaardiging wat Kaap-toe moes kom om die Natalse stand· 
punt ten opsigte van die apartheidswetgewing te stel. · 

Waaroor sou dit geheur het? Op enkele uitsonderings na is die lede 
van die sending uit Natal immers Engelssprekendes en die natuurlike po
litieke bondgenote van die Verenigde Party. Boonop is die oorgrote meer
derheid van Natalse lede ·van die Volksraad Engelssprekende lede van die 
Verenigde Party. Die L.V.'s van Natal is dus die aangegwese mondstukke 
van dieselfde mense wat die afvaardiging hierheen gestuur het. 

Die afleiding is onweerleg- bury, die van aile wynboere, van burgeroorlog; ten tweede word 
baar.: die ware gev.oelens van aile handelaars of van aile Na- die plaaslike en groepsbelange 
die Natalse kiesers word nie tallers. Daar is geleenthede binne die partye byna volkome 
deur hul wettig-verkose ver- wanneer die staatsbelang die veronagsaam en meesal, aileen 
teenwoordigers vertolk nie en beste gedien word deur die ko- toevalligerwyse wanneer dit met 
die radelose, wesenlik stemlose die partybelange strook, in aan-
stemgeregtigdes van Natal moes I I merking geneem. · Hierdie loop 
Jangs 'n ander weg bulle gevoe- Oeur } de Vos van s~ke is die normal~ en .nood-
lens lug. • wend1ge gevolg van d1e fe1t dat 

die stabiliteit van ons regering-
NIE SLEGS 'N UITSON- . . . stelsel met die stabiliteit van 

DERING rmgbo.ere te help met subsidies; groot party-organisasies same
Die verleidelike reaksie van 

die regeringsondersteuners is 
om die besondere deugdeloos: 
heid van die Verenigde Party 
as sodanig aan die kaak te stel 
as oorsaak van die kunsmatige 
dwarsboming van die eerlike 
oortuigings van hul eie lede. 
Dis egter nie die hele waarheid 
nie. Hierdie is slegs nog 'n ver
skyningsvorm van 'n grondlig
gende fout van die alombeminde 
troetelkind van Britse reklame: 
bul partypolitieke regeringstel
sel. Dis nie 'n uitsondering nie. 
Dis 'n beklemtoonde monster 
van die toepassing van 'n alge
mene reel: dat die partybelang 
bo ALLE ander voorkeur bet. 

PLAASLIKE BELANGE EN 
NASIONALE BELANGE 

daar •.s geleenthede ook . wan- hang. 'n Bouvallige party skep 
neer d1e staatsbelang vere1s dat , b all. be · d Op d·e 
d · k · · f t n ouv 1ge wm • 1 

le ormgboere he .s moe lang duur is daar geen ander 
swaarkry as .dat bv. die dorpe- stut in ons staatsmasjien be
naar meer v1r brood moet be- skikbaar as die partystut ineen
ta,al. . stort nie. 1\let hom val die ka
. .n. ~taatsvorm w~t plaashke binet en die eerste minister, die 
•ms~atlef ve~~moor, 1s ewe nood- sterkste enkele persoon in die 
lottlg as d1e wat hoegenaamd t 1 1 geen nasionale rigting tussen s e se · 
die botsende belange deur kan 
volg ·nie. Sentralisasie en de
sentralisasie moet in volmaakte 
ewewig verkeer. 

STREKKING VAN 
POLITIEK 

PARTY-

Die partypolitiek soos dit in 
die Unie beoefen word, het nou 
'n dubbele fout. Ten eerste 
word die nasionale rigting ge
saboteer deur die partypolitieke 

'n Suksesvoile eerste minister 
moet dus tot sy beskikking 'n 
sterk, gedissiplineerde party he. 
Vir afwykende opinies bied die 
partyraadsale ewe min ver
draagsaamheid as 'n groot mo
nopolistiese handelsaak vir 'n 
klein mededinger. 

Hierdie oorheersing van par
tybelange word gaande sterker, 
nie swakker nie. 

Natal Moet 
Spesiale Sending 

Stuur Na 
Parlement 
'N ANDER PLAN 

Dis duidelik dat 'n ander plan 
gevolg moet word. Soos vante
vore wil ek weer na die Verenig
de State verwys. DM.r is talle 
rassegroepe binne die Ieeftyd 
van 'n geslag tot 'n nasionale 
eenheid saamgesmee. Daiir vind 
ons die moderne samelewing op 
sy ingewikkeldste in 'n staats
gebied wat oor 'n Vasteland uit
gestrek le. Tenspyte van te
kortkominge bet die V.S.A. tog 
deur twee wereldoorloe sonder 
noemenswaardige verdeeldheid 
gegaan en die reusagtigste be
planningskema van <lie geskie
denis onder die naam van die 
Marshall-plan begin. 

In die woorde van die beken
de advertensie kan ons vra: 
,Hoe het pa dit gedoen ?" 

SENTRALISASIE IN V.S.A. 

In die grondwet van die 
V.S.A. is die president die sim
bool van nasionale eenheid. Hy 
is die hoof van die uitvoerende 
gesag en sy kabinet is aan hom 
persoonlik verantwoordelik. In 
hom setel alle middelpuntsoe
kende strominge in die staat. 
1\let die radio en nuusdienste 
tot sy beskikking kan by in 
krisistye daarin slaag om die 
hele staat agter hom te verenig. 
Solank hy daar is hoef die volk 
nie te vrees dat nasionale ver
lamming sal intree nie. In hom 
setel die sterkste effektiewe 
(vervolg op bladsy 6 kolom 4) 

Elke organisasievorm wat 
landswyd is en in die hoogste 
mate elke staatsmasjien wat sy 
sout werd is, moet voorsiening 
maak vir die rol wat plaaslike 
en groepsbelange in die werking 
van die geheel moet specl. 
Uniale beleid moet ag slaan op 
die prpbleme van se Malmes-

Skoene Met Veters Nie Vir 
Naturelle Geskik Se Britte 

OU DAE. KE.ER 
TE.RUG 

Twee van ons senioroffisiere 
te Bellville -bet onlangs 'n baie 
aangename verrassing te beurt 
geval. Bulle bet 'n vooraan
staande persoon genader om 
plaaslik kommandant te word. 
Hy bet dadclik ingewillig en 
verder bomself soos volg uitge
laat: 

,U sal onthou dat ek jare ge
lede ook hier kommandant was, 
maar dat ek uitgetree het toe 
die broedertwis begin het. U 
sal ook verder onthou uat ek 
destyds gese het, dat ek gewil
lig sal wees om weer te dien, 
sodra die ou dae weer terug
keer. Ek voel dat die tyd nou 
aangebreek bet. Van nou af kan 
ons weer opbou. Onder die 
omstandighede het ek geen 
beswaar om die kommandant
skap te aanvaar nie." 

Volgens 'n berig in 
die Rhodesian Recorder 
is onlangs in Louden 'n 
konferensie gehou van 
Britse skoennyweraars 
waar besluit is op 'n vol
stoomse veldtog om die 
naturel ,skoenbewus" 
te maak. 

Daar is op die konferensie 
verklaar dat die Rhodesiese n:v 
turelle geen belangstelling vir 
skoene bet nie. Bulle beskou 
hulself as volledig gekleed wan
neer bulle 'n broek en 'n hemp 
aan bet. Die volgende beno
digdheid op die Jys is 'n fiets
maar nie skoene nie. 

Daar is dus ingegaan op die 
vraagstuk waarom Rhodesiese 
naturelle nie soos behoorlike 
stemgeregtigde burgers gekleed 
wil gaan in egte Britse skoene 
nie. 

Die ondersoek het aan die 
lig gebring dat die knoop by 
die veters le. Die naturelle 
gebruik die veters vir ander 

doeleindes, en daarna weier 
bulle om skoene te dra wat 
vetergaatjies het maar nie 
veters nie! 
Die konferensie het gevolglik 

besluit op die vervaardlging 
van 'n nuwe soort goedkoop 
skoeu wat nie veters bet nie en 
baie goed sal pas vir die voet 
van die nature!. Die skoen sal 
enkelklappig wees met die sool 
vasgeplak aan die oorleer wat 
nie baie duursaam sal wees nie 
omdat naturelle nie hul skoene 
Iaat versool nie. 

Die Rhodesiese naturelle, kan 
mens aanll.eem, sal dankbaar 
wees vir hierdie verdere open
baring van imperiale belangstel
ling in hul welsyn. Die goeie 
Britte is 1lie net besorgd oor 
hul stemreg nie, maar ook oor 
hul voorkoms. Hoe sal 'n stem
geregtigde nou Jyk sonder 
skoene, sonder goeie Britse 
skoene aan sy voete, kaalvoet 
bo op 'n (Britse fiets onder weg 
ua 'n Britse stembus! 

Die blote gedagte da.araan 
moes genoeg gewees bet om 
Britse filantrope - in plans 

van Britse fabrikante - tot die 
studie van skoenveters en die 
verskynsel van reisende natu
relle met skoene oor hul skouers 
te beweeg. 

Geluk:kig dat die oorsaak van 
die skorting maar net by die 
veter le - dit gee die Britse 
imperialisme die grootse ge
leentheid om, in getrouheid aan 
sy roeping, die Britse beskawing 
in die vorm van 'n paar Britse 
skoene nan die inboorling te 
bring - en as dit nou toevallig 
'n verdere uitbreidingkie van 
die Britse skoenhandel mee
bring, wa.arom nie? Niemand 
kan tog beweer dat bulle net 
oor skoene en nie ook oor die 
stemreg bekommerd is nie! 

DIE BELANGRIKSTE FElT 
HET HIERDIE BRITTE 
SEKER NOOIT TE BINNE 
GESKIET NIE, NAAMLIK DAT 
AS BRITSE SKOENE ~ffiT 
VETERS NIE BY DIE MEN
TALITEIT VAN NATURELLE 
PAS NIE, DIE BRITSE RE
GERINGSTELSEL MET KOU
KUS EN OPPOSISIE NOG 
VEEL 1\IINDER SAL PAS. 

Ten einde soveel Duitse krygs
gevangenes as moontlik te be
hou sonder om van bulle reken
skap te gee, bet die Sowjet
owerheid onlangs sy beskrywing 
van wat 'n krygsgevangene is, 
gewysig. In die vervolg sal 
krygsgevangenes nie as soda
nig beskou word indien bulle tot 
dwangarbeid of tronkstraf ver
oordeel was nie, asook nie die
gene wat in ,swyg-" of ander 
strafkampe verkeer nie. Lede 
van sekere Duitse leergroepe 
wat as ,oorlogsmisdadiger-groe
pe" geklassifiseer word, is ook 
van hul krygsgevangenestatus 
onthef. 

HONDERDDUISENDE 

Onder hierdie is: die Waffen 
S.S., Polisie, Feldgendarmerie, 
vier tenk-divisies, een Jliger
divisie, een valkskerm-divisie, 
een lugmag-divisie, alle ski
troepe, 15 infanterie-divisies; 
aile eenhede wat gedurende die 
oorlog die name van hul bevel-

2 Miljoen Het 
Verdwyn 

Die Russiese regering 
bet aangekondig dat 
,aile" Duitse krygsge
vangenes, naamlik 
1,939,063, op uitsondering 
na van 9,717 veroordeelde 
,oorlogsmisdadigers" en 
3,815 wat nog verhoor 
moet word, nou terugge
stuur is. 

Volgens syfers deur ons 
korrespondent genoem, 
moet daar nog rekenskap 
van ongeveer 2,000,000 
Duitsers gegee word. 

hebbers gedra het; verskillende 
eenhede van die Todt-organisa
sie en meeste tegniese eenhede. 
(As in aanmerking geneem 
word dat 'n Duitse Infanterie
divisie 15,000 tel, dan beloop die 
15 divisies van hierdie soort ai
leen al oor die 200,000 - Red.) 
Krygsgevangenes wat van hul 
status ontneem is, word verplaas 
na sogenaamde ,Regime-kam
pe". Slegs by wyse van hoe uit
sondering word bulle losgelaat. 

NOG 1\IEER 

Behalwe hierdie word alle 
inwoners van kampe in sekere 
gebiede nie meer as krygsge
vangenes beskou nie. Hierdie 
kampe is die wat gelee is in 
Russiese Armenie, Saehalin, 
Kantehatka en Chabarowsk. 

Die dissipline in dwangar
beidskampe bet in die jongste 
tyd nog meer barbaars geword. 
Die gewone vonnis is nou tien 
jaar dwangarbeid vir oortre
dings soos: vermelding van 
kamptoestande in briewe; dief
stal van voedsel; te geveg bet 
teen Russiese partisane tydens 
die oorlog; siekte wat t~ege

skryf word aan verwaarlosing 
van jouself; nalating om kame
rade te verklap. 

Volgens skatting is in die af
gelope twee ja.ar ten minste 
80,000 sulke vonnisse oor Duitse 
krygsgevangenes gevel. 
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Gevaarlike Kloof 
'n Neiging is in die jongste tyd besig om te ontwikkel 

wat nie net vir die huidige regering gevaarlik gaan word nie, 
maar ook geensins bevorderlik vir ons volkseenheid is nie. 
Dit is nodig dat die regering besondere aandag aan die 
vraagstuk skenk en stappe doen om 'n verdere ontwikkeling 
in die rigting te vehoed - as by kan. Die neiging is naamlik 
dat 'n steeds wycr wordende kloof geskcp word tussen boer 
en stedeling as gevolg van die ekonomiese druk waaraan 
vcral laasgenoemde onder die verhoogde lewenskoste in die 
jongste tyd gebuk gaan. Daar beers 'n gevoel, ook by on
dersteuners van die regering, dat die stedelike verbruiker 
alleen die vollc las van die verhoogde lewenskoste dra, en 
hierdie gevocl uit bomself nie net in private gesprekke nie, 
maar selfs in die regeringspcrs. Onmiddellike aanleiding 
hiertoe was die onlangse prysstygings oor die bele front kort 
nadat die rcgering aangekondig bet dat die lewenskoste
toelae nie verder verhoog gaan word nie. Vir die stedeling 
was dit onverstaanbaar dat die regering, in 'n poging om die 
inflasie af te ruk, wei die inkomste "'an die stedelike ver
bruiker wou vaspen, maar desnieteenstaande voortgaan om 
die prys van lewensmiddele te verhoog in belang van primere 
produsente. J<:n hoe van boerekant ook al verduidelik is dat 
boer produksiekoste boer pryse vir hotter, mielies, vleis, 
koring ens. noodsaaklik maak, die huisvrou in die stad wat 
met 'n afgemete salaris moet worstel om 'n gesin van die 
nodige te voorsieo, kon oie begryp waarom sy, as die onder
ste stut in die stygende water steeds dieper in die finansiele 
modder afgeruk moet word te midde van die ander se po
gings om neus bo water te hou nie. 

NIE TRED GEHOU 

Salarisse het nie naby in verhouding tot lewenskoste 
gestyg nie, en in sover daar 'n aanpassing was, bet dit 'n 
sewe, agt jaar gelcde gcskied toe pryse van landbou- en 
nywerheidsprodukte nog maar op pad was na hul huidige 
hoogtes. 

Die kringloop van verhoogde pryse kom ten opsigte van 
elke item by die salaristrekkende verbruiker tot rus. As die 
mielie-boer sy produk se prys verhoog, verhoog die vleis- en 
suiwelboer die prys van sy produk op grond van verhoogde 
produksiekoste weens duurder voer, en daardie verhoging 
kom in die laaste instan!>ie uit die sak ,·an die salaristrek
kende verbruiker wat dit op niemaod anders as sy eie spaar
kas - indien hy nog een het - kan afskuif nie. By is die 
breekwater in die proses van aangolwende lewenskoste. 

Dit is daarom tc verstaan dat hierdie groep binne die 
volk steeds luidcr begin roep en selfs verbitterd raak wan
neer aan bulle gese word dat inflasie gekeer moet word deur 
stopsetting van hul karige lewenskoste-toeslag, terwyl ander 
vertakkinge van die gemeenskap wei hul verboogde uit
gawes kan vergoed met verhoogde inkomstc. Die belofte 
by monde van twec ministers dat die regering die kwessie 
van verhoogde lewenskoste-toelae in heroorweging mag 
neem, mag hierdie gevoel tot 'n mate besweer, maar die 
skade wat reeds aangerig is deur die verkeerde bantering 
van die saak, vrees ons, sal nie so lig herstel kan word nie. 

NUT VAN VOLKSBEWEGING 

\Vat bowe-al noig is, is 'n band tussen stad en platte
land deur middel van 'n volksbeweging wat die gevoel van 
verwantskap tnssen die volksdele voortdurend kan beklem
toon en bevorder. Die man en vrou in die stad moet bewus 
wees van die moeilikhede van die boer in sy stryd teen 
natuur-elemente en ander \Taagstukke om die noodsaaklike 
voedsel \'Oort te bring, maar terselfdertyd die gerustheid he 
dat laasgenoemde 'n oog vir hul 1nobleme bet en dus nie in 
'n gees van selfverryking bulle kaal sal pluk nie. Van albei 
kante moet daar besef wor<l dat ons as volk 'n lotsgemeen
skap is en <lat die een die ander se laste moet help dra. 

So 'n gevoel van verbondcnheid en vertroue kan deur 
'n volksbewcging aangewakker word en deur die daarstelling 
van 'n regering wat waarlik volksverteenwoordigend e.n 
volksversorgend sal wees - 'n regering vir die hele volk en 
nie net vir 'n deel van die volk nie, soos ons onder die party
stelsel het waar die neiging bestaan dat elke party sy blou 
oogondersteuners bet - die ecn in die stedelike werker, die 
ander in die stedelike kapitalis en nog 'n ander in die boeren
de gemeenskap. 

In so 'n volksversorgende staat sal sowel die boer as die 
stedelike verbruikcr ook die sekerheid he dat geen onnodige 
toevoeging tot die lewcnskoste gemaak sal word deur daardie 
clemente wat in hul hoedanigheid as middelmanne hulself 
verryk uit die sweet van die boer en die behoefte van die 
verbruiker nic. Vcrgo£'ding ,;r noodsaaklike dienste, ja, 
maar nie die skepping of handhau;ng van oorbodige dienste 
terwille van vergoeding nie. 

Praat Simpatiek Maar 
Optrede Is Koud 

'n Interessante vergelyking tussen die kleur
beleid van die Afrikaner en die van Noord-Ameri
ka word in die jongste aflewering van Koers gegee 
deur dr. S. P. van der Walt van Potchefstroom. 
Die skrywer kom tot die gevolgtrekkiug dat om; 
meer skade doen met ons woorde as met ons dade 
sover dit buitelandse kritiek hetref. Dit is 

Kleurbeleid 
Van V.S.A. Met 

Afrikaanse 
Vergelyk 

jammer dat dit 'n politieke strydpunt geword h et. , Vir 'n oomhlik mag 
dit wei die gemoedere streel, mag dit 'n verkiesing se uitslag bepaal -
maar die voordeel is kortstondig en bring ons in internasionale kalklig," 
en word ons ten onregte beoordeel, daar ons dade baie meer simpatiek is 
as ons woorde. 

Die skrywer vcrklaar dat die 
buitelander met sy anderse 
agtergrond ons woordc ver
keerd opneem. ,As sulke terme 
soos ,bassskap van die Ari
kaner', ,voogdyskap', ,lokasie', 
,gelykstelling', ,handhawing van 
blanke bestaan' gcbruik word, 
moet bulle vcrsigtig omskryf 
word. Ek s~ dit uit eie suur 
ervaring. Nadat ek (daar) die 
interpretasie van hierdie terme 
aangehoor bet en die betekenis 
wat daaraan geheg Is verneem 
bet, bet ek geskrik by die ge
dagre dat ons self die skuld dra 
vir al die wanindrukke ••• 

,,Die enigste weg is om op t e 
hou met skrywe en op te bon 
met pr-.l.at. Die kritici sal wei 
probccr om die wereld op boog
te te hou, maar as daar van 
positicwc kant slegs met goed
gesindc aksie voortgegaan word, 
sal die wereld spoedig oortuig 
word van welwillendbeid teen
ocr die gekleurde deel van ons 
samclewing ... 

VEEL OUNSTIGER 

,Ons geskryf oor apartheid 
is onelndlg veel kouer, meer ge
voelloos en liard, as wat ons per
soonlike verhouding teenoor die 
natureUe en kleurlinge Is • • • 
Ons sien bulle graag vorder, is 
dankbaar as daar werksanmheid, 
verantwoordelikheid, eerlikheid, 
vooruitstrewendheid by bulle 
openbaar word en ons bevorder 
dit ook. Hoe sal en kan ons 
dan al ons private en publieke 
toegeneentheid verklaar as ons 
gcsondheidsklinieke, s o s i a 1 e 
werkers, sending, vcrbcterings
huise, skole, hospitalc, bchui
singskemas, saniteit, opvocding 
van volwassenes, private 
wonings, malariabestrydlng, ens., 
ens. in ag neern? Ja, inderdaad 
ons doen veel meer as wat ODS 
se - ODS optrede is veel meer 
vaderlik as die veelbe!!proke 
voogdyskap. Ous Jaat nie toe 
dat ons naturelle uitgebuit word 
deur parasiete in ons samele
wing rue. Ons tree op vir bulle 
en in bulle belang. Ons bele 
optrede word beheers deur die 
Boere-motief dat die naturelle 
kinders is wat geleer en beskenn 
moet word totdat bulle ontwik
kel het tot daardie selfstandig
heid dat bulle hulself en dnar
deur hul eie mense kan bedien. 
Maar dit weet die buitelsnder 
nie, en dit Is juls wat by moet 
weet. Maar nou moet by uit 
begrippe wat by ons welbekend 
is en by bulle onbekend, ons 
oordeel." 

KOUE DADE 

Vervolgens gee die skrywer 
sy indrukke van die behande
ling wat Negers in die noordc
like state van Amcrika ondcr
gaan, dit wil si! waar gelykheid 
die amptclikc standpunt is. ,In 
bicrdie land tref ons die groot 
vcrskil '!lan met ons: ons skrywe 
is kou<l en bard, terwyl ons doen 
simpatiek en welwillend is ; bulle 
skrywe is simpatiek en welwii
Iend, terwyl bulle doen en late 
tamcllk onverskillig en trnnk
my-nie-agtig is. Voor die 
wereld word geposeer met 'n 
Jibernle beleid van gelykstelllng, 
maar tlaar is hoegenaam<l gl'en 
sprake Ynn in die praktyk nie. 
Ek bet daar weggegaan met die 

gedagte dat daar tussen die 
Amerikaansc en Suid-Afrikaan
sc houding ten opsigte van die 
gekleurdc rassc nie die minstc 
verskil bcstaan nie. 

IN TEORIE 

,Dit Is wei waar dat die negcr 
in dicselfde werkkring st:>.an, 
dicsclfde lone verdien, in dicsclf
dc wacns per trein ry, aan die
sclfdc tafels in die eetsalon cct, 
langs blankes sit en gcsels. 
Skynbaar is dit hecltcmal in 
stryd met my bewering. Maar 
hoc vcrklaar u dat bulle aparte 
woonbuurte bet in New Yorl{, 
in Grand Rapids, in Chicago? 
Ons noem hierdie apartc woon
buurtes lokasies, maar dit is al 
wesenlike verskil. Toe ons in 
Grand Rapids wa'l, bet een 
Neger 'n 'huis wou koop in 'n 
blanke buurt en <lndelik was 
<lit' bele buurt in O()stand - en 
die koop bet nie deurgegaan 
nie. In Chicago bet <laar ' n in
sypeling plaasgevind in <lie 
blanke woonbuurt, waar dnar 'n 
gemeente was van die Christian 
Reformed Church, met 'n mooi 
kerk. Die blanke'l bet daar weg
getrek, na Berw)·n gcgaan en 
moes 'n nuwe kerk bou. )laar 
spreek hierdie dinge dan nie 
duidelike taal nic? 

DUIDELUKE VERSKIL 

Die skrywcr mcrk op dat die 
Neger-woonbuurtcs, hoe we l 
bulle dieselfde soort huise as 
die blankes bcwoon, dadelik on
derskei kan word weens die on
netheid en vcrwaarlosing daar
van. 

Hy hot tallc mense uitgevra 
en slcgs in een gcval bet die 
oucrs gecn bcglnselbeswaar go
had dat hul klndcrs met Negers 
trou nic. AI die ander bet dit 
as ondcnkbaar beskou, en 
nerens bet by Negers in die 
huise van blankes gesien nie -
dus ook sosiale apartheid. 

Tipics van hul houding is die 
antwoord op die vraag waarom 
die kcrk in Grand Rapids gccn 
sending onder die Negers docn 
nie: , Wnt sal ons met bulle 
maak 1\8 bulle die Oereformeerde 
leer omhels - ons kan bulle tog 
nie in die blanke kerke inne<"m 
nie. As dit gedoen sou word, 
dan sou die blankes weer by die 
kerkdeur uitgaan.'' 

1\IOET HELPER BLY 

,Juls met ons besock o.an die 
sendingveld bet daar die ccrste 
scndinghelpcr, Indiaan van ge
boorte, met sy vrou gckom, 

OSSEWABRANDWAG 
STELLENBOSCH 

LEDEVERGADERING 

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

op Donderdag, 22 Junie 1950 
om 7.30 nm. 

Besluite van Uniale Uitvoe
rende raad sal behandel word 

Besoekende Spreker: 
GENL. MAX Sl'IUTS. 

George Henry. Albci is dcur die 
Reformed Bible Institute opge
lci" en het hul taak begin. Ek 
hct bulle gevra waarom bulle 
hom nie bevestig as predikant 
in die middc van sy volk nie. 
1\laar daar is beswnre, gewigtige 
besware. Ek gee die besware in 
sy Engels w€'er soos dit ann 
my gegee is: ,Tht'n he would 
be eligible to a call in any 
Christian Reformt><l Church.' 
Sien u, dit mag nic. Hy mag 
nie vir blankt'!l predikant wees 
nie. Tot die stigting van 'n 
eie kerk vir <lit> Indiane kom 
dit ook nie. "W:tt van hierdie 
vorm van apartheid? 

,Geen bclcid word ncerge
skryf nic - ma:l.r 'n beleid is 
daar." 

KtJ"I.TUUR 

Ten slottc vcrklaar die skry
wer dat dnar reeds 56 jaar lank 
sendingwcrk onder die Rooi
huide, onder die Zuni- en Nava
hoe-stammc gcdoen word. Nog 
altyd word die Evaugelie deur 
middel van Engels nan bulle ge
bring. ,Nog nooit bet ons gecs
verwante in die moedertaal van 
die Indinan gcpraat nie: hulle 
bewccr dat dit te moeilik is om 
aan tc leer. Die Afrikaner kan 
miskicn hicr 'n voorbecld wccs 
- ons wat juis beskuldig word 
dat ons 'n Hcrrn-volk-moraal hct 
- - ons bcdicn ons van die taal 
wat sprcck na die hart, die 
mocd<"rtaal van die stam waar 
ons wcrk." 

Dit is juis bierdie aspck -
die fcit dat die Afrikaner die 
taal en kultuur van die naturel 
wil handbaaf, wat die positicwe 
karakter aan ons klcurbclcid 
gee. 

£45 Miljoen Vir 
Skeersel 

Suid-Afrika sc volgcnde wol
skeersel behoort sowat 100,000 
bale meer te wccs as di~ van 
vcrlede jaar en as wolpryse die
selfde bly sal die inkomstc daar
uit sowat £45,000,000 bcdra, vol
gens die mcning van sen. D. T. 
du P. Viljocn, lid van die Suid
Afrikaanse Wolraad. Die in
komste uit die vorigc skeersel 
bet ongeveer £40,000,000 bedra. 

OSSEWABHANDWAG 
OBSEHVATORY 

VERGADERING IN 
COLLINGWOODSAAL 

op Maandag, 26 Junie 1950 
om 8 nm. 

SPREKERS: 

,. 

H/ GenJ. Jacob de Vos 

llnr. N. G. S. v. d. Walt -
Redakteur yan Die O.B. 

O.B. Blaasorkes. 

Aile lede moet teenwoordig ALMAL WORD HARTJ .. IK 
wees. UITGENOOI. 

• 
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ONS STANDPUNT TEENOOR 
DIE PARTYWESE 
PARTYE 
Die O.B. se beskou

inge oor die partywese 
is goed bekend. Kort
liks kom dit daarop neer 
dat ons die inggevoerde 
partystelsel met al sy 
euwels wantrou, verfoei 
en ganslik verwerp. 
Daartoe het die 0.8. nie 
deur akademiese bespie
gel.ing of deur die aan
vaarding an 'n vreemde 
ideologie gekom nie, 
maar deur die skool van 
harde ervaring. 

Ons volksgeskiedenis toon ten 
owervloede aan dat die party
stelsel regkry wat clie wapen
geweld van <lie veroweraar 
nooit kon doen nie, nl. om ons 
volk te ver<leel en verdeeld te 
hou. Nie aileen hou dit die 
Afrikaanssprekendes, selfs die 
republikeinsgesin<les, uitmekaar 
nie, maar dit ontneem die 
Engelssprekende Unieburger aile 
geleentheid om 'n Suid-Afri
kaansnasionale sienswyse te 
ontwikkel. Hy leef op Suid
Afrikaanse bodem, ma:n kry 
nie die kans om hom van sy 
home-omhulsel te bevry nie. 
Waarom sou hy ook as die 
Afrikaner genoee daarmee 
neem om saam met hom in 
daardie dop te kruip, al moet 
hy as Afrikaner noodwendig 
daardeur aan postuur verloor? 
Het ons niks gehad om te ver
loor nie, dan kon ons die in
gevoerde staatstelsel saam met 
die grootmoedige Empire-be
skerming dankbaar aanvaar en 
behou het! 

ERFENIS VAN ONDER
WERPING 

Van die bestaande partywese 
wil die O.B. dus niks weet qie 
en hy sal dit as deel van sy 
taak beskou om hierdie erfenis 
van 'n verlore vryheidsoorlog 
voortdurend en kragdadig te be
vcg. Terselfdertyd sal hy nie 
ophou om hervorming volgens 
Suid- Afrikaans - republikeinse 
model te bepleit nie. Met die 
meerderheid wat die Nasionaal-

gesindes teenswoordig besit, is 
altans die eerste stappe op die 
weg van hervorming geen on
moontlildleid nie. Deur middel 
van sY amptelike blad en langs 
aile kanale tot sy beskikking 
probeer die O.B. sy deel aan 
konstruktiewe wenke en voor
stelle by te dra. 

VERKEERD VERTOLK 

Ongelukkig word hierdie 
standpunt van die O.B. nog 
steeds verkeerdelik opgevat en 
voorgestel as vyandskap teenoor 

•!+l>X++!+(++!<t(++!,.;.+: ... :~: .. : .. : .. : .. : .. :....: .. : .... : .. : .. it 

DEUR WN. K.G. 
PROF. D. J. VAN ROOY 
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bestaande partye. Dat die O.B. 
hom onmoontlik met die koers 
kon versoen w::~.arin die V.P. 
grotendeels gelei en tot 'n mate 
geforseer word, is vanselfspre
kend. O.B. se optrede geduren
de die hele tyd van sy bestaan 
het lynreg gebots met die ver
klaarde beleid van hierdie party. 
Vandaar die offers wat ons Be
weging tydens die oorlogsjare 
moes bring. Hier was dit Re
publikein teenoor Ryksgesinde 
en eersgenoemde moes soos 
meermaal in die verlede vir sy 
oortuiging boet. Nogtans was 
die O.B. deurentyd bewus van 
die feit dat die V.P. baie van 
sy krag te danke het aan 'n 
stelsel wat vir hom beter dienste 
bewys as vir sy nasionaalgesin
de teeparty. Sy opvattinge, oog
merke en ideale kan daarin tot 
voile verwesenliking kom. 

BEKORING 

Geen wonder dat die konse
kwente verloop van die V.P.
beleid menige kieser bekoor. 
Hier is immers 'n innige same
hang van vorm en inhoud. Die 
O.B. weet egter dat slegs party
dissipline en persoonlike aan
hanklikheid aan sy Ieier meer 
as een lid van die V.P. belet 
om volgens oortuiging op te 
tree. Daar word nou eenmaal 
in die partystelsel kante gekies, 
elke man speel vir sy span en 
laat nie graag die span in die 
steek nie. Die enkele keer wat 
'n saak op sy meriete beskou 
word en elke lid volgens oor
tuiging mag optree, bied die 
geleentheid om te sien hoedat 
aan albei kante van huis mense 

fen Boer Vir Elke 
35 Stedelinge Oor 

Dertig Jaar 
,Dertig jaar gelede was daar ongeveer 112,500 boere in 

Suid-Afrika, terwyl dit vandag nog dieselfde is. Die stede
ling, daarenteen, bet gedurende dieselfde tydperk sy getalle 
verdubbel. Wat gaan bierdie toestand oor 'n verdere dertig 
jaar wees ?" Hierdie vraag is onlangs deur mnr. H. Hancke, 
sekretaris van die Heidelbergse distrikslandbou-unie gestel, 
en die antwoord wat by daarop gegee bet lui: 

Indien die .blanke bevolking 
op dieselfde wyse gedurende 
die volgende dertig jaar aan
was, beteken dit dat daar teen 
daardie tyd nog net soveel 
boere in die land sal wees as 
vandag, terwyl die blanke 
stedelike bevolking op onge
veer viermiljoen sal staan. 
,Wat sal die boer se verteen-

woonliging dan wees· onder ons 
huiclige parlementere stelsel ?" 
het hy gevra. 

Die antwoord is: 'n onbedui
dende mindcrheid. 

Maar die oplossing vir mnr. 
Haneke se vrees is eerstens, 
dat dit baie noodsnaldik is om 
te verhoccl dat daar gccn poli
tieke kloof tussen stall en plat-

teland kom nie. Dit kan ge
doen: word deur die uitbreiding 
van 'n kragdadige volksbewe
ging wat die lotsgemeenskap 
van die volk voortdurend sal 
beWemtoon, en sodoende ver-· 
hoed dat die partypoliti~k bier
die twee dele vanmekaar skeur 
en in vyandige blokke organi
seer. 

In die tweede plaas le die op
lossing daarin dat daar oor dcr
tig jaar nie meer 'n Britse par
lementere stelsel moet · wees nie, 
maar 'n regeringstelsel waar
binne die boere-gemeenskap, net 
soos die ander belange-groepe, 
by clie staatstelsel ingeskakel sal 
wees as tot groot mate self
besturemle organisasies. 

EN ·DIE 
is wat oor prinsipiele sake eners 
dink. 'n Mooi voorbeeld was 
die behandeling wat die P.U.K.
wetsontwerp te beurt geval het. 
Hier kon minister Swart, dr. 
Jan Steyn en mnr. Bowker 
saampraat, en kon dr. Malan en 
genl. Smuts saamstem. 

NASIONALE PARTYE 

Waar die O.B. pertinent kant 
kies teen die huidige beleid van 
die V.P., is daarmee reeds sy 
hooding t.o.v. die nasionaalge
sinde partye tot 'n mate bepaal. 
Vandaar ook sy berhaalde 
poginge in die verlede ter be
vordering van samewerking 
tussen H.N.P. en A.P. Vandaar 
ook sy herhaalde aanbiedinge 
van steun aan 'n verenigde 
nasionale front. 

By mnr. Havenga en die A.P. 
het hierdie houding 'n weer
klank gevind. Hierdie party 
het, sonder die eis van onvoor
waardelike oorgawe, die same
werking van die O.B. verwel
kom. Lede van die O.B. het 
desverkiesend vrye toegang tot 
die A.P. en kon, in soverre dit 
met hul opvattinge ooreenkom 
en hulle nie in botsing met die 
party sc voorskrifte bring nie, 
laasgenoemde in enige hoedanig
heid dien. Voorwaar 'n blyk 
van goeie trou wat deur die 
O.B. besonder gewaardeer word. 
Ook deur die lede van ons Be
weging - en hulle is baie - wat 
soos skrywer hiervan verkies 
het om liewer buite enige party
verband te staan. 

H.N.P. 
Die H.N.P. het tot dusver vir 

so 'n stap geen kans gesien nie. 
Dis sy goeie reg en daarmee 
val nie te twis nie. Minder 
suiwer skyn sy standpunt te 
wees as by wel te vinde is vir 
samewerking m et die A.P. dog 
onder voorbehoud dat hy ook 
daar teen O.B.-lede van sy bond
genoot mag diskrimineer. Dit 
is egter 'n kwessie wat liewer 
in die hande van die twee be
trokke partye gelaat moet word 
om onder mekaar uit te maak. 
O.B. gaan hom in vervolg daar
van niks meer aantrek nie. 

GESAl\IENTLIKE GROND
SLAG 

H.N.P. en O.B. het in 1941 'n 
gesamentlike basis gevind. O.B. 
beweer in goeie trou en met aile 
opregtheid dat by hom na sy 
beste wete nog op daardie 
grondslag bevind. Hy wil aan
neem dat H.N.P. daardie stand
punt ook nog huldig. Hy wil ver
der aanneem dat H.N.P. en O.B. 
daarvandaan nie altyd dieselfde 
pad bewandel het nie. Nogtans 
kan O.B. nie insien dat dit nood
wendig tot vervreemding en on
derlinge verdagmaking moet lei 
nie. O.B. leef in die hoop dat 
die paaie mekaar weer gaan 
kruis en verder saamloop, reg 
op die gemeenskaplike volksdoel 
af. En solank ons paaie nog 
nie saamval nie maar tog binne 
sigbare afstand van mekaar 
voortbeweeg, sal O.B. wei waar
sku en kritiseer waar hy dit sy 
plig ag, m aar ook waardeer en 
bemoedig, laat H.N.P. se houding 
dan maar wees wat dit wil. 

Samevattend, O.B. sou sy aard 
verloen as hy nie steeds bereid 
is om saam te werk, oral en al
tyd waar dit met sy ruimge
stelde doel en strewe moontlik 
is nie. Daartoe verwelkom by 
enige eerbare metode ·en is by 
selfs bereid om binne 'n be
staande partybewind, ja tot 
binne die parlement - as dit 
moet, saam te werl<. 1\laar sy 
aard en roeping gaan JI.Y ter
wille van geen partyverband 
verloen nie. Sy pad is vir hom 
duidelik afgebaken; hy verwel
kom volksgenote en vriende 
tangs die weg en by sal met 
enigeen saamloop langs daardie 
pad, maar hy is ook bereid om 
desnoocls aileen te loop as dit 
nie anders kan nie. 

VRIE.NDE.LIKHEID NOU 
,N VEREISTE VIR 

BR/TSE BESETTERS 
Die blaadjie wat kort na die 

oorlog die Geallieerde opdrag be
vat het dat geen vriendskap 
met die Duitse bevolking aan
geknoop mag word nie, is ver
lede week uitgeskeur en 'n heel
temal skone omgeslaan waarop 
die bevel staan dat a ileen amp
tenare wat die Duitsers goed
gesind is, voortaan in Duits
land deur die Britse besettings
owerheid gebruik sal word. 

Die aftredende Britse hoekom
missaris, genl. Brain Robertson, 
het sy personeel meegedeel dat 
dit die nuwe beleid van aan
staande maand af sal wees wan
neer hy deur sir Ivone Kirk
patrick opgevolg sal word. ,Die
gene wat agterbly is bulle wat 
pas by die nuwe beleid van 
groter vriendskaplildleid teen-

Provinsiale 
Belasting 
Verminder 

Die Kaaplandse Provinsiale 
Administrasie sal aan die einde 
van die belastingjaar 'n surplus 
van £1,368,365 he met die gevolg 
dat 'n belastingvermindering 
moontlik geword het. Persoon
like belasting en belasting op 
maatskappye is gevolglik met 
20 persent verminder. Dit be
teken dat 'n .getroude persoon 
met twee kinders en 'n inkomste 
van £600 volgende jaar £4 in 
plaas van £5 sal betaal. 

oor die Duitsers", bet hy gese 
en daaraan toegevoeg dat amp· 
tenare wat Duits nie magtig is 
nie, teruggeshmr sal word, 

Motorkoste Is 
£ 20 Per Maand 
Dit kos tussen £1,319 en 

£1,798 om 'n populere Ameri
kaanse of Engelse motor ses 
jaar lank op die pad te hou. 
Tot hierdie gevolgtrekking het 
die A.A. gekom nadat hy on
langs 'n ondersoek na die koste 
om 'n motor teen hedendaagse 
pryse op die pad te hou, vol
tooi het. 

,Besoek ons Talt In die Wandel
gang, Groote Kerkgebou, vir Badl.oa, 
Elektl'lese ToesteUe en Meubela. Skryf 
a.an 0118 Posbestelltngsafdellng, Fbll 
Uorkel, Posbus 2721, Kaapstad." 

HIERDIE TABAK • • • 

verskaf werk aan 
duisende Suid-Afrikaners 

TABAK is ' n uiters belangrike produk vir 
Suid-Afrikaners-en die vervaardigers van 

Springbok-sigarette het eerste hierdie rykdom 
vir die land ontgin. Veertig jaar gelede is aile 
sigarettabak ingevoer; vandag produseer 16,000 
Suid-Afrikaanse boere blaartabak. Hulle is 
van die begin af aangemoedig en gesteun deur 
die vervaardigers van Springbok-sigarette, die 
oudste sigaretvervaardigers in Suid-Afrika. 
Die vervaardigers van Springbok het meer 
as 6,000 werkers in hul diens, en ondersteun 
nog steeds die Suid-Afrikaanse nywerheid deur 
groter werkverskaffing aan te moedig. Die 
verhaal van die Suid-Afrikaanse sigaret, is 
hulle verhaal. 

-danksy die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

~ US400 
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r.uumr Till OJ:K.I..AI!ISIFI8El!:BDE ADVE:&TENSO:S: 
Bal.lbowlellke Kenm.ceW'IDCI: 

(Verlowlng, buwelll<, geboorte, •tertceval, In memoriam, celukwtn.llng, 
en1.) 14. per woorcl; minimum 2/G per plaalng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballnga 25 pat. at1lag. 

ll&lldelaacl'l'erl.erullea: 
Eente plaalng, 2<1. per woorcl. Vtr herhallnga 2:1 pat. atelac. 

IAWkeDJ'eld op ,Ole O.U." (veralcyn week.lllul): 12/G per jaar of 6/3 per 
II maande. VooruJtbetaalbaar. Btuur advertenalegeld, bestelllDgl, en lntekeng;eld 
Pa VOOBSLAO (EDl!B.) BPK., Poabua 1411, Kaapatad. 

GEBOORTE 
ANDIUtSEN.-Aan Albert en Johan· 

na (Geb. De Wet) •n !ria scun op 
7 Junle. Albei wei. 14/ 6/ 1 

1-t\\'ART.- Aan Hans en Stella (Geb. 
Hanekom) •n fris dos;te r op 6 Junle. 
Albel wei. H / 6/ 1 

GRYSBARE 
ORYSHARE heutel, 1kutera ver

wyder, baregroel bevorder, jongvoor
kom• verseker, dlt waarborg ORYS
HAARWONDER, die Jongate kuna· 
m..Uge wereldwonder haar- en kopvel 
Voedlngamlddel u, 1kadeloo1, kleurstof· 
vry, ll/- per bottel celd met bestell!ng. 
~en-mlddeola, Po.bus 427%, 
.Jobannesburc. C/ 1/ 9/49 

Antlgrya herstel gryallare en baard 
tot natuurllke kleur. Oeen kleursto!. 
Verwyder skllfera, laat hare groel, ens. 
Oewaarborg of geld terug. 5/ 6 Per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllng. 
Dlf' Boere~'l'ou, Posbua 7669, JohanMo
burc. EH/6/~0 

1\IEDISTh'E 
Verwyder die worlel van u lnra.l 

of alekte en heralel u reg;mallce 
ertenla GESONDHEID, ona beaklk oor 
die mldde18 en behandel aile alektee, 
akr:y!, lnllgtlnc gratls.-Boenceneea
mld.dels, l'oebua 4272, .Jobannesburr. 

A/1/9/49 

Dnl5ea.de lll ~~ van hnlle kwnll' 
beny. Talle vlnd daagliks baoat 
waarom sal u Ianger ly. Skryf dadellk, 
raadpleeg Die Boereuoo, Bus 7lll!9, 
Johannesburc. 

(Nr. 3) 1 / 9/49 

MARKAGENTE 
Kamerade Aa.nd.agl As Julie mlsklen 

'n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin bet, kan Julie mos darem eo 
at en toe Julie beaendings dee!, of hoe? 

KRY 
LIEWER U 

WINTER· 

UITRUSTING 

BY 

DIE MODEWINKEL 
Parow 

Merk Julie beaendings BeHlnpn, l.I.T.H., 
clle Spoorwee verkles dlt ao. Plaas julie 
beatelllnga vir vrugtebome vroegtydlg 
by 81UU'l88 Nureerlea, POibUI 4 Nuw&
pl&&l, 

19/4/TK 

BESIGHEID TE KOOP 
Allfrmene Handelaan~besllfh"ld en 

GMd K~boude Woonhul1 onder een dak 
bu taande uit: Winkel, Eel- en Slt
kamer, 3 Slaapkamers, Kombuls, 
Gara.:e. Warm en koue water. Word 
to koop aangeb!ed te Weimarstraat 27, 
Parow. 

Vcrkoper bereld om eerste verband 
te gee. Doen aan"ock vir verdere be
aonderhede en prys by nlnr. l,ler re '\'ftn 
:l)l, OudlteUl', \'oortN"kkerweg 161, 
l'aro". Telefoon 988230. 

14/ 6/ 4B 

PLUil\IVEE TE KOOP 
ROSCHANA PLUiliiVEEPLAAS.-

Lid van S.A.P.V.-Teleraregtster. In 
be1lt Goewermenta B.W.D. vry-sertltl
kae.t. Wit Leghorn dagoud bennetJiea 
!H, en dagoud haantjles !1/15/- per 
honderd. Kuiken• word geteel van 
ultgeaoekta benne met hoi! produkale en 
bane van die Pretoria Universltelt.a
proefplaas geteel onder toealg van prof. 
Gericke. Skr:yt aan mev. A. ~her, 
l'osbus 9080, .Jobanneeburc. Telefoon 
OZ.3067. 

31/ 5/ 3 

GEVRA Vffi 01\ffiUIL 
Vyf wit Plkanese Mannetjle eende. 

Opreg. Volgroeld. Wll nuwe bloed ln
voer. Rullera betaal eie spoorvrag. 
Stuur vyf, en ek stuur vyf ander, bo· 
p:emelde eoort. Skryf aan.- )le.•. \1. 
KUlan, Joubertatraat 71, llJddf'lburlll', 
~-1. 1416/ 2 

VENNOOTSKAP 
Motorwerktulgkundlge vra om aa 

vennoot opgeneem te word. Het ondcr
vlndlng van trekkers, swels van aile 
aoard.- E. D. Thurbeseh, Coehl't'~trotLt 
38, llJddrlburr. K. l'. 14/8/1 

l\IEUBEI.8 
1\JEUBELS.- Beter meubel• teen 

Dtlllker pr:y1e Babawaenlllea, ltoot-
karretjlea, drlewlele, Unoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogu•. Meld waMin u belang1tel 
-VISSER-1\lEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapstacl. 3/12/11 

RADIO 
LOCW EN LOmV, die Beroemde 

Radlo-lngenleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en heutel Radio'• en Elektrlese 
Toeatelle. Gereo:btreerde Elelllrbltelt.a
aannemers. Foon 9-843l! 

VAN'S CONCRETE PRODUG.rS 
(EDl\IS.) BEPERK 

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

Pot&'ieterstraat 258, 
h/V PretoriUNtraat, 

PRETORIA. 
Tel!ll (VIoer en Muur), Kombub

opwa•bakke (Terra:to en Vleklose 
st&al), vuurherde, Seplleee eenbede vir 
g;eaondheld, Pilare, Waevate, Bouen
en Loodgletersbenodlgdhede, Staalrame, 
Vert, ena. 3/fi/T.K. 

~-ar~-d~~~~~~~~~~~~~~,~~~@ 

1!\ie \!rpb Wotb ;fflin! 
Almal wat republikeine is . . . 
Almal wat ware volkseenheid nastreef 
Almal wat 'n blanke toekoms sock ... 
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 intekcnvorm in en pos saam met 
geld aan Die Sekretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

I ntekenvorm 
Neem as3eblief my naam op as intekenaar op ,pie 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

H ierby ingesluit vind u die bedrag van ......... .... ...... .. 

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

NAAM ............................................................... . 
(Naam en Adres in Bloklctters) 

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

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

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

.......................................... 
H andtelcening. 

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

Voeg assebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

Nuwe Stryd 
Om Afrikaans 

Groot ontevredenheid hcers in 
Afrikaanse kringe oor afskeping 
van Afrikaans deur die nuwe 
Suid-Afrikaanse C-sendcr of 
Besigheidscnder. Nagenoeg tag
tig persent van sy dicns is in 
Engels. Deur die I<'.A.K. is 
r.-cds ondersoek gclas na die 
wcttighcid ¥an die sender omdat 
dit die tweedc taal nle behoor
lik in ag neem nie. 

Vcrlede week is uit Johannes
burg berig dat die Randse Ska
kclkomitee 'n bcroep op sy 
100,000 lede van ongeveer 150 
kcrklike en kultuur-organisasies 
docn om slcgs die besighede tc 
ondersteun wat oor die radio 
ook Afrikaans in hul advcrten
sics gcbruik. 

S.A. )ode Op 
Seeninge Gewys 
Tussen vier- en yyfduiscnd 

lede van die Joodse gemeen
skap van Johannesburg en die 
Rand het vcrlcde week geluistcr 
na 'n tcrcgwysing van die mi
nister van buitclandse sake van 
Israel, mnr. Moshe Sharett. 

,.Julie - lcde van die vrye 
Joodse gemecnskap - wat in 
hierdie dcmokratiese land van 
Suid-Afrika woon, waar daar 
vryheid van spraak is, waar jul
Ie volle politieke regte hct, jul 
kinders 'n eie opvoeding ltan 
geniet en waar julie jul kultuur 
kan uitlecf, julie moet julself as 
besonder bcvoorreg bcskou. 
Daar is andcr Iande in die we
reid waar die Jode nie hul stem 
mag vcrhef nie en waar hulle as 
gemeenskap uitggewis word,'' 
het mnr. Sharett onder doodse 
stilte gese. 

Koning Is Lid 
Toe mnr. Paul Sauer, Minister 

van Vervoer, onlangs die 
Oranjeklub in Kaapstad toege
spreek het oor parlementere 
prosedure het hy gese dat die 
Koning lid is van ons Parle
mcnt. Met die verskil egter 
dat hy nie daartoe verkies is 
nie, maar as sodanlg gebore is. 
Ons Parlement is drieledig, 
naamlik die Koning, die Senaat, 
en die Volksraad. 

Naturel Verwelkom 
lnlywing Van 
Protektorate 

'n Naturelle-onderwyser skryf in die Cape Times dat 
hy ten gunste is ''ir die onmiddellike inlywing van die Britse 
protektorat-e by die Uole ten spyte van die lawaai wat veral 
in die buitelandse pers oor die voorstel gemaak word. By 
noem die volgende redes vir sy standpunt: 

1. Die protektorate Is gehecll plaasvind nie, is gelykheid. Ek 
en al afhanklik van die Unie en Is ook 'n voorstandcr van gelyk
dulsende Basoeto's, Swasies, en held, maar jy kan nie gelyk
Bctsjoeanas stroom die Unie held voorskryf as 'n hoofbcgin
binne vir werk. ,\Vat sal met sci en dan 98 perscnt van die 
hlcrdie naturelle gebeur indicn volk ongeletterd hou en een 
die Unie sy grcnse vir hulle pcrscnt onderbetaal en die an
sluit?" dcr een persent vctvocr nie. Die 

2. Op ondcrwysgcbied is die woord gelykheid is ontwerp om 
portektorate ver agter die Unie. die naturelle in daardle gebicde 
Uit onderboude wat by met 'n te bluf." 
groot aantal ontwikkelde natu
relle in die ''er&killende gebiede 
gehad het, blyk dat bulle inly
wing sal verwelltom, maar bang 
Is om dit in die openbaar te sl
- bang vir kapteins wat ,.vet 
salarisse van die Britse regering 
ontvang" en bang vir die groot 
massa ongeletterde natureUe in 
die gebied wat glo: ,Ons is on
der die .Britte en ons sal nie toe

Blankes en naturclle in Bct
sjoeanaiand is oorweldigend ten 
gunste daarvan dat die gebied 
saam met Suid- en Noord- Rho
desia 'n Middc-Afrikaanse 
fcderale staat moct vorm, aldus 
mnr. L. S. Glover, lid van die 
adviserende raad van die gc
bied. 

laat dat ons regeer word deur W D •t 1 d 
die ondiere oorkant die grt"nll es- U I S an 
nie." Hierop laat die bricfskry- Kry Ook Pol.·s.·e 
wer volg: .,Bale eienaardig, want 
In tye van droogte en ander Nadat die Westerse moond
ekonomiese verskynsels, klop hede byna twee jaar lank ge
hierdie ,Britsc Africans' aan die kibbel het oor die militerc in
deur van hierdie ondier, en roep skakeling van Duitsland by die 
hulle hcmelhoog vir werk. \Veste onderwyl Stalin intusscn 

VOORBEELD met hul mcdewete voortgcgaan 
. . , het met die uitbouing van 'n 

,~tcr. IS n. voorbeeld van hoe Duitse Jci'r onder die benaming 
,sleg dte Ume sy naturcllc b~- ,.polisicmag" het die Gca.llicer
handel: n Ongetroude gematr.l- 1 des aangekondig dat ook hulle 
kureeldc naturelle-onderwyser m , D 't r · d' b 
die Unic wat in 'n primere skool n Ul sc: po tstcmag op te cen 

. gaan bnng. 
~~:s~~wyjaa~ee, 'nont;:~~is m v:; Intu~scn wor~ berig dat, vol-

£19 3 4d d , Ge gens n Amenkaanse opname, 
s. . per maan . n - d' t d h 'd D 't 

troude onderwyser in een van.. Ie oorgro e meer er Cl Ul lse 
die protektorate met diesclfde s~udentc vcr~.laar het dat. hu .le 
kwalifikasies en diesclfde werk, me by die leer sal ~n.slutt me, 
ontvang £G lOs. per maand, en selfs al. word hulle offtstcrsrange 
on thou hy is getroud." I aangebted. 

Die skrywer wat daaraan toe- -:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiliiiii;;;_ 
voeg dat hy nog veel mcer voor
beelde van ongelykc bchandcling 
kan aanhaal, sluit met die ad
vies dat by 'n stemming oor die 
oordrag van die gcbiede, slegs 
geletterde nature lie die reg moet I 
he om te stem en wei in die ge
hclm. ,Laat staan die ongelet- 1 

tcrdcs en die hoogbcsoldigde 
kaptcins. Een van die hoof
struikelblokke waarom Brittan- I 
je nie die oordrag wil laat 

U het 'n Droomhuis 
in die Verskiet 

BOU SMM MET 

SIIMBOU 

Kanonne Sal Skiet 
Met Atoombomme 

Die Bestuurder, :>aambou (Permanente) 
Bouvereniaing, Po.bus 4190, Kaapstad. 
Stuur my asb. u aratis brosjure waarin u 
ver<!uidelik hoe om ons ideate met ae
rcelde besparinss te verwesenlik. 
Naam: ________ _ 

Die Amerikaanse leer is , ·an plan om atoomwapens te 
vervaardig wat <leur artillerie afgevuur en deur beheerde 
projcktiele gedra sal word, het die hoof van die Amerikaanse 
generale staf, genl. J. Lawton Collins, in 'n radio-onderhoud 
gese. 

By het <laaraan toegevoeg dat die leer vooruitgang 
gemaak het met die ontwikkeling van tenkafweertoerusting 
wat, indien dit suksesvol is, baie tot die beveiliging van Wes
Europa sal bydra. 

Genl. Collins het verklaar dat 
danr groot moontlikhede be
staan vir die vervaardiging van 
klein atoombomme vir gebruik 
op die slag'\·eld. Dit is heelte
mal moontlik om artillerie te 
vervaardig wat atoomwapt'ns 
kan afvuur. Beheerde projek
tiele kan ook vervaardig word 
wat sekuur op die doe! gcmik 
sal kan word. Akkuraathcid is 
baie bclangrik, omdat flaters 
maklik bcgaan kan word wan
neer bomme van 'n groot hoogte 
gelos word. 

tlng kan bekom, sal dit baie 
daartoe bydra om Wes-Europa 
in die hande van die Westcrse 
Iande te hou. 

Adre1 1----·-····-·--··----
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ook 

VERVOERDIENS 
algemene karwe4werk eta 

vl!rv<>er van mernre tree 4n 
uerbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus M • • Telefoon 9-8355 

PAROW 

~ 
DAMES-, 
MANS- en 
KINDER. 
UITRUSTERS 
SNYERS 

As wapcns vervaardig word 
wat atoomwapens kan afvuur, 
sal sodnnige mate van akku
raatheid ook bereik word dat 
die tAkticse gebruik van die 
atoombom prakties moontlik sal 
wces . 
Hy hct daaraan tocgevocg dat 

die Amerikaansc lci'r bcsig is 
om tcnkafwcertoerustlng te ver
vaardig wat enigc oorlogstenk 
sal kan vernietig. Indien die 
Wcstcrse Iande hierdie toerus-

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA J 
TAKKE: Johannesburg, Benoni, Vereenlctng, Kaapstad. 
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ONS IS KAMERADE 
Soldate van die Republiek 

En ons bring ook hulde aan hom wie vir ons bier
die verhaal aangeteken het - ons probeer om daarop 
voort te bou. Dankie vir die inspirasie, nie net wat 
uit die verhaal vloei nie. Ons beste wense. 

Dit was hierdic maand scwe 
jaar gclede .... Boerejeug, hoe 
oud was jy toe ... ? Die mid del 
van 1943, en die Republikeinse 
vegters van ons volk - ons se 
vegters, nie skrce-crs nic -
was in 'n doodstryd gewikkel. 
Ons was seker nog te jonk om 
alles te kon onthou . . . Goed, 
kom ons gaan gou deur die jare 
terug. 

In die Johannesburgse Fort 
sit 'n santa! van ons makkers, 
wat hulle hele lewe vir hulle 
ideale fcil gehad het, agtcr be
tonmure omdat hulle vir bulle 
saak gestry het; sonder verhoor 
is bulle opgesluit. Vir die afge
lope tien dae voer bulle 'n hon
gerstaking om daardeur die 
Owerhcid te dwing om hulle aan 
tekla - as daar dan 'n klag 
teen bulle is. 

'n Paar dae nadat aan bulle 
beloof was dat bulle aangckla 
sou word, is die vyftien man 
mccgedeel dat die aanklag nou 
weer uitgestel sou word en eers 
mi. 'n maand of ses weke sou 
dien. 

Toe die Ieier klagte by die 
tronkowerheid ingedien het dat 
die outoriteite bier woordbreuk 
gepleeg het, is die antwoord 
dat die betrokke amptenare geen 
sodanige belofte gemaak het 
nie, en dat - wat bulle betref -
die gevangenes ingekerker sou 
bly so lank as wat dit die ower
hede pas. 

Nie 'n dag Ianger nie . . . en 
ook geen dag vroeer nie. 

,Nie net het bulle ons hier 
sonder reg of aanklag in die 
Fort opgesluit nic, maar nou 
bet bulle selfs hul gegewe woord,. 
verbreek. Nou ja, dan moet ons 
maar 'n plan maak. Boer maak 
altyd 'n plan,'' het die Ieier aan 
sy kamerade gese. 

Daardie plan wat Boer moet 
maak, is met alle versigtigheid 
en in alle besonderhede beraam. 

Om met geweld uit 'n vesting 
wat in 'n tronk omgeskep is en 
wat daardeur 'n doolhof van 
staal, beton en ystertralies wat 
die lang gangc omsoom geword 
bet, uit te breek, is so hopeloos 
dat dit fantasties klink om dit 
maar net oorweging tc skenk. 
'n Geslaagde poging sou eintlik 
on den k baa r, onvoorstelbaar 
wees. 

Dit is waarskynlik juis daar
om dat dit geluk bet. 

Dit was omstreeks 'n uur na 
middernag toe die bewaarder, 
wat Ouboet al lanka! op sy kerf
stok het, die gang afkom. Bier
die keer het die bewaarder 'n 
bietjie te naby aan die tralies 
waaragter Ouboet, vasgedruk in 
'n hoek waar die ganglig se skyn 
nie val nie, staan en wag bet. 

Lanka! het Ouboet bomself al 
in hierdie oomblik, of in die gc
dagte aan hierdic oomblik, ver
heug. Die oomblik wan
neer daardie meneer te naby 
aan die tralics sou kom, en 
Ouboet agter daardic tralies 
binne bereik sou staan. w;ant 
Ouboet het gevoel dat by 'n 
rekening het om te vereffcn. 

,Nee, nie te vereffen nie, want 
die rekening het te hoog opge
loop om ooit ten volle vereffcn 
te word. Maar a! is dit net so 
'n paaiement op al die· venyn en 
kwetscndc bitsighede, wat ek so-

vee! maande al moes sluk," 
spook Ouboet se gedagte. 

En vannag het hy kans ge
sien om daardie paaiement te 
bctaal . . . . as die ou net 
naby genoeg kom. 

,Man," het hy eendag aan 
Teunis gese, en Teunis se don
ker gesig het by die gedagte 
wat Ouboct gcskilder het 'n 
salige uitdrukking gekry, ,man, 
as ck ooit die kans kry om 
hom deur die tralies hcen te 
bereik, dan wil ek hom slaan 
dat hy sommer hier in sy eie 
tronk sulke opslae maak. En as 
daar ooit kans is vir wegkom, 
gaan ek die geleentheid sock, 
om hom die opslae te laat maak. 
Dit sal die ou ook sommer 
maniere leer." 

Vannag was die wegkomkans 
daar . . . . daardie fantastiese 
wegkomkans wat weens die 
skone onmoontlikheid juis sou 
geluk! Vannag .... ! 

En juis vannag het die be
waarder, daardie welbekende en 
derhalwe onbeminde bewaarder, 
'n bietjie te naby aan die tralies 
geloop . . . . die tralies waar
agter Ouboet staan en skuil, 
daar in die hoek, waar die gang
Jig se skyn nie val nie. 

Uit maandelange observasie 
het Ouboet geweet dat daar 
onder daardie kakiejas wat die 
bewaarder hierdie koue Junic
nag oor sy uniform gedra het, 
'n rewolwer om sy lyf was met 
kaliber .45. Benewens die re
wolwer was daar die sleutel, 
wat aan die 'ketting vas was. 

Vir gevangenes was daardie 
sleutel die simbool van die vry
heid, en - simbolies genoeg -
die vryheid was . . . . aan 'n 
ketting! Die geklink van daar
die ketting, as die bewaarder die 
gang afgestap kom, was 'n 
klank wat geen gcvangene ooit 
sou vergeet nie. En terwyl die 
bewaarder die gang afstap het 
Ouboet hom dopgehou en net ge
bid dat die ou naby genoeg aan 
die tralies moet loop. 

,As ek net die sleutel in hande 
kan kry, dan na die he! met die 
ketting," het Ouboct gcdink . .. 
en hy sien die onbemindc ge
daante nader kom, nagenoeg 
s.an die tralies vir die voor
nemens wat Ouboet koester. 
Nagenoeg om binne bereik van 
daardie lang en gespierde lin
kerarm van Ouboet te kom! 

,Die sleutel dra hy aan sy 
linkersy, vas aan daardie ket
ting; aan sy linkersy onder 
daardie kakiejas," spook Ou
boet se gedagtes. ,As ek my 
linkerarm vinnig uitskiet, net 
soos hy vlak by die tralies ver
bystap, en ek gryp hom aan die 
kraag, dan kan ek hom nader 
pluk met die linkerarm . . . en 
hom da'n hier deur die tralies 
lossteek met die regtervuis. As 
ek hom met die linker dig ge
noeg geruk bet en ek slaan 
hom met die regter net bier op 
die skarnier van sy kake
been . . . ." en Ouboet betas 
met stygende vreugde en ver
wagting in die donkcr sy eie 
wang met die hand. 

,Ja,'' grynslag hy in die don
ker agter die tralies, ,net bier 
op die skarnier!" 

,Wat die ... ! Ag! Help, 
help! Ahe ..•. !" 

Toe word dit voor die gehate 
bewaarder se oe donker. 'n 
Tweede hou van daardie yster
vuis het sy linkerkakebcen af
geslaan. 

,Skote Pcrtoors!" hoor Ou
boct van 'n .aangrensende sel, 
terwyl by die bewustelose vyand 
met die linkerhand nader trek 
en deur die tralies met die reg
terhand in sy klere sock. 

,Ek het hom!" sis hy, en 
pluk die slcutel van die ketting 
af. 

Om die deur van sy sel oop te 
sluit was geen kuns nic, nou dat 
die sleutel tot die Vrybeid nie 
meer aan kettings was nie. Eers 
sleep hy die bewustelose, dof
kreunende bewaarder binne in 
sy sel en stroop hom van sy 
rewolwer en uniform. Toe bind 
hy die kakiejas so oor sy kop 
sodat die man nie kan skree nie, 
a! sou hy ook weer bykom van 
daardie uitklophou. 

Die uniform het Ouboet self 
aangetrek, met die rewolwer in 
die holster om sy lyf. In die 
swak Jig kon hy heel goed self 
vir 'n bewaarder deurgaan. Dit 
was dan ook decl van die plan, 
wat Boer gemaak het. 

Toe sluit hy die andcr selle 
van die politieke gevangencs 
oop, en na 'n vinnige beraadsla
ging, kom die res van die plan 
in aksie. 

Volgens roetine moet die twee
de bewaarder kort na die eer
ste sy rondte doen, en hulle het 
die man toe maar afgewag. 

Met hom is kort proses ge
maak. Iemand in bewaarders
uniform het hom skielik 'n re
wolwer voor die bors gedruk en 
voordat hy besef het wat eint
lik aangaan, was dit verby. Ge
stroop van sy uniform en van sy 
rewolwer word hy, net soos sy 
maat met die gebreekte kake
bcen, in 'n sel opgesluit, gemuil
band met sy eie kakiejas. 

Toe stap 'n stoet van dertien 
gevangenes onder bewaring van 
twee bcwaarders die gang af, in 
die rigting van die buitepoort, 
wat agter die Fort gelee is. Die 
twee bcwaarders het een voor 
en een agter die stoet gestap. 
Die voorste figuur was die van 
Ouboet. 

Op pad na die poort moes 
bulle by sy sel verby gaan, waar 
'n bewustelose figuur, dof kreu
ncnd, op die vloer Je met 'n 
kakiejas oor sy kop en met 
hande en voete vasgebind. 

,Aitsa! Hct schijnt men 
hccft gevochten," se Naas, toe 
hy nuuskierig naderkyk, sonder 
om egter die pas te verlang
saam. Want daar was min tyd 
om te verkwis. 

Die eerste terugslag bet by 
die Agteq:ioort gebeur. 

Hulle het geweet dat daar 'n 
senior-bewaarder was. Hy sit 
tussen die twee rye tralies, wat 
'n afskorting uitmaak tussen 
die Poort en die binnekant van 
die Fort. Daar was 'n hokkie 
of kantoortjie en in daardie 
kantoortjie was die wag . 

Dit was Ouboet se taak om 
hom te probeer uitlok sodat hy 
ook binne bereik kon kom; dan 
sou bulle hom we! tot meer in
skiklikheid kon oorhaal. Per 
slot van rekening, vyftien des
perate manne en twc~ rewol
wers is altyd 'n sterk en oor
redende argument tot inskik
likheid, het hulle gevocl. 

Maar om een of andcr rcde 
het die kerel, wat daar tussen 
die twec tralierye gesit het die 
vrede nic vcrtrou nic. Selfs 

nie toe 'n figuur in bewaarders
uniform hom dienstelik na buite 
geroep het. 

Later het Ouboet gese: 
,Kerels, ek het seker te ordent
lik vir hom gelyk; te ordentlik 
om vir sy maat deur te gaan." 

En Naas het droogweg opge
merk dat dit glad nie onmoont
lilt was nic. . Die Jig was so 
swak dat selfs Ouboet ordentlik 
kon gelyk het. Selfs te ordent
lik om daardie mcnecr se maat 
te wees . 

Hoe dit ook SY, die poging om 
die bcwaarder wat tussen die 
twee versperrings op diens was 
uit te lok en te oorrompcl het 
misluk. Instede van oorrompel 
te word, het hy die alarm op 
sy fluitjie gcblaas. 

Dit was toe nodig om blits
vinnig te handel. Die veerticn 
man, wat om 'n hoek in die 
gang geskuil het, storm na die 
dubbeltralics terwyl Ouboet in 
sy uniform die eerste hek by
spring en dit oopsluit met die 
sleutel wat hy van die eerste 
bewaarder gebuit het . . . die 
sleutel wat nie meer aan kct
tings was nie. 

Ouboet spring die hek in en 
brul: ,Staan terug, of ek skiet 
meer gate in jou as wat in 'n 
sif te sien is!" 

Met wydgesperde oe spring die 
bewaarder die kantoortjie binne 
en Ouboet iS met ecn sprong 
aan die tweede en laaste hek 
met ddie sleutel in die een hand 
en die rewolwer in die ander. 

,Spat vir die vale, kerels!" 
V certien man, insluitende een 

in die uniform van 'n bewaarder 
storm die buitenste poort uit. 

Die vyfticnde, die Ieier van 
die seksie, spring om en hard
loop terug, die Fort in, om icts 
tehaal wat in sy sci agterge
bly _ het. lets wat nie agter 
mag bly nie. Hy gryp dit en 
snel weer Poort-toe, vryheid
toe. 

Met hierdie twecdc terugloop 
hoor hy die eerste rewolwer
skote val. 

,Liewe hemel! Ek hoop hulle 
is uit!" blits dit deur sy ge
dagte. 

Toe hy die tweede hek deur
snel, val nog 'n rewolwerskoot 
vlak by hom en hy besef dat dit 
die bewaarder is wat uit die kan
toorvcnster skiet. Gebukkend 
hardloop hy en wonder hoc hy 
oor die twee doringdraadver
sperrings wat buite die Fort ge
lee is, gaan kom. 

Dit was op hierdie tydstip 
toe hy een van die gevangenes 
sien terugsnel Fort-toe met 'n 
rewolwer in die hand en 'n ver
wocdc uitdrukking op die gesig. 
Die rewolwer wat hy net -deus
kant die eerste doringdraad
versperrings uit Ouboet se hand 
gepluk het en waarmee hy nou 
weer die gevaar instorm. 

,Waar gaan jy heen?" roep 
die Ieier hom toe. 

,Daardie vloek . . . die swer
noot . . . ek gaan hom vrek 
maak. Daardie vloek wat so 

op ons skiet uit daardie kan
toor . . . ek gaan hom skiet, 
kos wat dit will" hyg die ant
woord, gedrenk deur vlammende 
haat. 

,Is jy gek ?" skrce die Ieier en 
gryp die verwoede seun aan die 
arm. ,Terug! Terug, man, en 
loop vir die vale!" 

,Nee, los my, los my, ek wil 
hom vrek maak." 

Die Ieier pluk hom tot stil
stand en kners: ,Terug! Direkte 
bevel!" 

Te midde van die verwocdc 
sekondcs was hy dankbaar vir 
die mate van dissipline wat by 
sy manne ingeboesem het. 

Skielik bedaar die woedc van 
die scun wat hy aan die arm 
hou, en hy voel dat die weer
stand verswak. Die seun was 
weer .... soldaat! Die rasende 
woede wat hom oormeester hct, 
was uitgewoed. 

,Wragtie! AI het hy nie uni
form aan nie, hy is soldaat. 'n 
Soldaat van die Republiek, soos 
een van ons senior-offisierc 
eenmaal gese het," blits dit deur 
die Icier se kop terwyl hulle al
bei doringdraad-toe terugsnel. 

Voor val weer drie, vier skotc, 
buitekant die Fort. 

,Wie sou daar skict?" hyg die 
een. 

,Weet nie. Klink soos Guy 
Fawkes," is die antwoord. 

Hoe bulle oor die doringdraad
versperrings gekom het, was vir 
hulleself 'n mirakcl. Vyftien 
man moes die hindernissc oor
kom. Vcertien het daarin gc
slaag. Een het aan die draad 
bly hang. 

Dit alles onder die vuur van 
die bewaarder en twee spesiale 
polisie wat buitekant gepatrol
leer het, toe dit uitbraak plaas
gevind hct. Dit was bulle wat 
die Ieier so-ewe hoor skict het. 

Daar was nog 'n vcrdcre vyan
delike hindcrnis tussen die veer
tien en die vryheid, maar dit 
het nie veel bond haaraf ge
maak nie. 

T w c e naturelle-bewaarders 
met assegaaie bewapen, was 
buitekant die poort op dicns. 
Hulle het bemerk dat daar on
raad was en hct na die poort 
gehardloop waar hulle die vyf
ticn man sien uitborrel het, die 
nag in, gcvolg deur rewolwer
skote en omgewc van die een 
opslagkoeel na die andcr wat 
met sncrpendc gefluit by hulle 
koppe vcrby getrek het. 

Dit was vir die twce naturellc 
genoeg. 

Oorgcnoeg. 
,.Jo-jo-we!" 
Die een het twee dac later 

eers weer te voorskyn gekom 
en homsclf vir diens aangemeld. 

Die ander een is, sover bc
kend, nog besig om mylafstand 
tussen hom en daardie Poort 
van onheil van die Johanncs
burgse Fort te skep. 

(Skryf vir ons of julie daar
van hou om hierdie verhale van 
julie Kamerade tc verneem, dan 
vertel ons later .nog mcer.) 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 14 J UNIE 1950 

Nuwe Maatreel Toon Aan 
Teen Wie Dit Gemik Is 

Die wetsontwerp op 
die Onderdrukking van 
Kommunistne vervang 
die vorige een wat ook 
deur minister Swart in
gedien is en voor die 
tweede lesing na 'n Ge-

Die Minister van Jus
tisie, mnr. C. R. Swart, 
het verlede week 'n nu· 
we wetsontwerp by die 
parlement ingedien vir 
doeleindes van bekam
ping van die Kommu
nisme. In hierdie arti
kel gee ons medewer· 
ker sy indrukke om· 
trent die uitwerking van 
die nuwe maatreel soos 
dit veral die O.B. betref. 

kose Komitee verwys is. 
Die belangrikste wy· 

siging is dat die nuwe 
ontwerp sy doel haie dui
deliker omskryf en wei 
in woo••rle wat die Kom
munistiese Party met sy 
aanverwante organisa
sies aanwys as die wat 
aan onwettig-verklaring 
onderhewig sal wees. 
Tewens word die ample· 
like Kommunistiese Par
ty self sonder meer deur 
die ontwerp self onwettig 
verklaar. 

1\'IOONTLIKHEID VAN 
~DSBRUIK 

Die moontlikheid dat die wet 
later teen ander as Kommunis
ties-georienteerde organisasies 
misbruik mag word, is dus uit
gesluit. Onregstreeks is daar 
onder ons stelsel sekerlik altyd 
die gevaar dat hierdie wet as 
presendent beskou kan word vir 
derglike wette teen ander Jig
game. Hierdie beswaar geld 
egter ons stelsel en nie die be
woording van die wetsontwerp 
as sodanig n ie. 

Die moontlikheid dat die pas
sering van die wet later om 
partypolitieke oorwegings as 
onregstreekse wapen teen Afri
kaner-organisasies aangewend 

I Deur ). de 

kan word, moet dus teen die 
noodsaaklikheid van onmiddel
like anti-Kommunistiese op
trede opgeweeg word. Dis 
jammer dog nie onverstaanbaar 
nie dat die groot partye mekaar 
nogeens nie kon vind n ie. Dit 
druk dus nogmaals die onver
my<lelike partystempel op nasio
naal-noodsaaklike wetgewing af. 
Trane hieroor baat egter nie. 

VOOR- GROTER AS NADELE 

Alles in ag geneem skyn dit 
of die wetgewing meer goed as 
kwaad in sy huidige vorm sal 
voortbring. Die uitwerking 
waar dit die aangemerkte doe! 
mag tref verdien sekerlik nie 

DRANI{ VLOEI KWISTIG 
IN NOORD-RBODESIE 

Ongeveer een-sesde van die 
maandelikse inkomste van 
Noord-Rhodesie se blankes word 

Afrikaanse Skool 
Vir Oos-Afrika 

bestee aan drank, volgens ge
gewens wat in die wetgewende 
raad verst rek is deur die mini
ster van Ekonomiese Sake, R. 
Nicholson. Hy het gese dat die 
gemiddelde salaris per maand in 
die omgewing van £6S is en 
dat £10 hiervan aan drank uit
gegee word. 

Gedurende 1948, toe die blanke 
bevolk ing ongeveer 28,800 was, 
was <lie uitgawe aan drank 
£689,000. As die nodige toege
wing van ongeveer £50,000 ge
maak word vir ligte wyn wat 
moontlik <leur naturelle gekoop 
is, beteken <lit nog 'n gemiddeJ
de <lrankverbruik ter waarde 
van £27 per persoon - kind . en 
vrou inkluis. Dit beteken dat 
in 'n huisgesin van vier die 
vader en moeder £108 se waarde 
aan drank per jaar verbruik. 

slegs die goedkeuring nie maar 
ook die lojale geesdrif en mede
werking van elke reggesinde. 

KUNSl\IATIGE VERONT
WAARDIGING. 

Die geween oor die oorlede 
,rule of law" wat ewe plegtig 
nie slegs deur Kommuniste nie 
maar selfs deur andere, hoof
saaklik aanhangers van die 
vroeere oorlogvoerende bewind, 
aangehef word, klink waarlik te 
hoi om selfs maar eggo's te 
wek. Nadat die laaste reste van 
die lyk reeds sonder seremonie 
deur dieselfde grocpe onder 
luide applous in die jare van 
die oorlog in die graf gele is 
wek hierdie vertraagde treur
mare geen medelye nie. Diegene 
wat so handel moet werklik of 
huigelaars wees of, soos 'n 
Engelse skrywer dit uitgedruk 
het, ,Blessed with a peculiar 
sort of cussedness." 

In elk geval sal die slagoffers 
van die vroeere regering se 
tirannie hoogstens met moee 
sinisme die sintetiese veront
waardiging gade slaan. Dit sal 
sekerlik instinkmatiglik die re
aksie van O.B.-lede W€es. 

Genl. 
Uit 

Smuts Dalk 
Politiek 

Genl Smuts, wat op 24 Mei sy 
tagtigste verjaardag herdenk 
het, en kort na die landswye 
viering van die gebeurtenis 'n 
ernstige aanval van longont
steking gehad het, maak tans 
stadige vordering in sy huis na
by Pretoria. Hy ly geruime 
tyd a! ook aan heupjig. 

Daar word nie verwag dat hy 
weer tot die aktiewe politieke 
!ewe sal terugkeer nie. Wie in 
daardie geval sY opvolger in die 
Verenigde Party sal wees, moet 
nog beslis word, maar na ver
wagting sal dit mnr. J. G. N. 
Strauss wees. 

Belasting. Vir 
L. V/s Veri ig 

Nadat 'n afvaardig ing van 
parlementslede die Minister van 
Finansies ontmoet bet, is bier
die week bekend gemaak dat 
die salarisse van parlementslede 
voortaan vir die grootste ge
deelte vrygestel sal wees van 
inkomstebelasting. Die h uidige 
salaris van 'n parlementslid is 
£1,000 per jaar en volgens die 
nuwe reeling sal £700 hiervan 
nie in aanmerking kom vir be
lasting nie. 

V.S.A. Bied Voorbeeld 
(vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

magte wa t in die wereldgeskie- r dikwels teen~tanders van <lie 
denis ooit in een m an se hand I presidens iele bele id n a vore. 
geplaas is . 

Die militere krisis van 'n 
Pearl H arbour, die ekonomiese 
moeilikhede van na; die oorlog 
is onder die Ieiding van Roose
velt en Truman onderskeidelik 
met kragdadige optrede bekamp. 
In sulke sak e <lurf d ie wetge
wende huise die presiden t n ie 
teenstaan n ie, want by tree dan 
met die verenigde nasionale wil 
as rugsteun op. 

BE P ERKINGS OP SENTRALE 
GESAG 

Die president het egter slegs 
'n omskrewe volmag. Sodra by 
beleid n eerle wat nie die hele 
volk se steun in genoegsam e 
mate wegdra nie bet sy teen
stamlers die geleen theid om hom 
te dwarsboom. Dan kom a.l die 
afwykende opinies in die twee 
wetgewende huise na vore. In 
die Iaer huis, die Huis van Ver
teenwoordigers, word vera! 
plaaslike belange van die be
trokke kiesafdelings geopper. 
In die hoer huis of Senaat word 
vera! groepsbelange behartig. 
N ie slegs vanuit die kringe van 
d ie opposisieparty nie maar ook 
vanuit die regeringsparty tree 

I 

lndie Trek 
Kop Uit 

Die Indiese regering het ver
lede week aangekondig dat hy 
nie meer sal deelneem aan 'n 
tafelr onde met <lie Unie-regering 
soos vroeer in die jaar ooreen
gek om Is op 'n konferensie van 
verteenwoordigers van d ie Unie, 
Indie en Pakistan nie. Die rede 
vir hierdie s ta p is die passering 
van die wetson twerp op groeps
gebiede waarmee die r egering 
voortgegaan bet ten spyte van 
'n lndiese versoek om dit tot na 
die tafelronde agter wee te hou. 

Die regering het sy spyt oor 
die Indiese houding uitgespreek 
en verklaar dat Indie tydens die 
konferensie deur dr. T. E. 
Donges, Minister van Binneland
se Sake, informeel ingeglig is 
omtrent die regering se voorne
!Yje om met dergelike wetgewing 
te kom. 

Van Indiese kant word amp
telik ontken dst sy afvaardiging 
enige mededeling omtrent die 
betrokke wetgewing ontvang 
het. 

Uit die Indiese verklaring blyk 
duidelik dat Indie in elk geval 
met n iks minder as opheffing 
van die segregasie-beleid in die 
Unie tevrede sou wees nie. 

PRE SIDENT KAN SLEGS 
HELE VOLK DIEN 

Die gevolg is dat sodra die 
president alte sekta ries raak en 
'n saak slegs van een kant sien, 
by teen 'n muur van wetgewen
de veto's vasloop. Dit gebeur 
keer op keer, nie slegs as uit
sondering nie. Hierdie outoma
t iese beperking handhaaf die 
nodige bedagsaamheid van 
owerheid teenoor onderdane en 
is in beide se belang. Roosevelt 
is dikwels so gekeer, T ruman is 
pas weer deur sy partygenote in 
die steek gelaat toe hy die kleur
gevoel van die Suide geweld 
wou aandoen. Terloops, die 
nuutste uitgawe van Time voor 
my noem 'n meer as twintigtal 
maatreels wat Truman nie k on 
deurvoer nie. 

STELSEL KAN VERSKILLE 
VAN OPINIE VERDRA 

Die partygenote a.an albei 
kant kan egter bekostig om van 
mekaar te verskil. Hulle kan 
bekostig om die plaaslike of 
groepsbelange van hul kiesers 
soms swaarder as d ie partybe
leid van die president te laat 
weeg. Hulle doen dit herhaal· 
delik sonder om die k abinet te 
laat vaJ, son<ler om elke keer 
'n a lgemene verkiesing te ver
oorsaak , sonder om die presi
dent sy betrekking te laat kwyt
raak en sonder om bulle eie out
binding in die hand te werk. 

Die president aan die een en 
die wetgewende huise aan die 
ander kant staan volgens die 
V.S.A. se grondwet vir vaste ter
myne onafhanklik van mekaar, 
soms bymekaar as die volkswil 
dit vereis, soms teenmekaar as 
die presidensiele beleid nie die 
hele volk se goedkeuring weg
dra nie. 

P RESIDENSIELE R.EGERING, 
NIE PARTYREGERING l'oo'IE 

Onder sulke toestande is die 
rol van partymasjiene vir nomi
nasiedoeleindes wei groot, dog 
vir die praktiese uitvoering van 
staatsbeleid t ree ander oorwe
gings sterker as party-oorwe
gings n a vore. Onder so 'n stel
sel sal meer Natalse L.V.'s die 
moed van bulle oor tuiging he 
en meer Natalse kiesers bevredi
gende behartiging van hul be
lange verkry. So 'n s telsel k an 
nie met reg 'n partystelsel ge
noem wor<l nie, dog veel eerder 
'n presi<lensiele stelsel van r e
gering. 

Munisipale 
busie Van 

Distri
Petrol 

Terwyl Afrikaners in Tangan
jika 'n noodoproep op hul Suid
Afrikaanse volksgenote gemaak 
het om hulp, vera! aan die kin
ders wat op onderwysgebied 
steeds meer aan bande gele 
word deur die owerheid, is ver
lede week uit Nairobi berig dat 
daar 'n groot Afrikaanse laer
skool in die gebied Thomson's 
Falls, Kenie, opgerig sal word 
teen 'n koste van £50,000. Dit 
is bedoel vir Afrikaanse kinders 
in verskillende gebiede in Oos
Afrika. 

Die bestaande skool waar Afri
kaanse kinders vir die afgelope 
drie jaar skoolgegaan het, is 
tans te klein. Die hoop bestaan 
dat 'n bou-lening van die ower
heid verkry sal word en dat die 
N.G. Kerk ook hulp sal bied. 
Afrikaanse kinders sal in die 
nuwe skool in hul moedertaal 
onderrig word. Tydens die 
vakansies sal spesiale klasse vir 
volwassenes gehou word. 

Empire 
Deur 

Word Saamgeheg 
Nuwe Bande 

As die munisipaliteite wil in
gryp in die distribusie van 
petrol en die alleenhandel van 
die motorhandelaars breek, sal 
dit heelwaarskynlik daartoe lei 
dat die distribusiekoste, naam
lik 3d. per gelling, met 
twee-derdes verminder word, 
het prof. W. H. Hutt, dekaan 
van die handelsfakulteit aan die 
Universiteit Kaapstad, op die 
jaarkongres van die Instituut 
van Stadsklerke verklaar. 

Hulpgeroep Uit 
Tanganjika 

In gevolge 'n pulpberoep op 
die Unie deur die Afrikaanse 
gcmeenskap in Tanganjika ver
a! in verband met die onderwys 
van hul kinders, het die Minis
ter van Onderwys, mnr. C. R. 
Swart, aangekondig dat hy bin
nekort 'n verteenwoordiger na 
die gebied sal stuur om onder
sock in te stel na die toestand 
daar. 

In die oproep is op die ge
vare gewys wat die blankc gc
meenskap in die oe staar weens 
die gelykskakelingsbeleid van 
owerheid. 

Maar Ou Doe/ 
Bly Gehandhaat 

Die Britse Statebond 
word nie meer aaneen 
gehou deur gemeenskap
like bloed of godsdiens 
of taal nie, hoewel bier
die waardevolle dinge 
nog steeds 'n lewenshe
langrike rol in ·rlie State
bond speel. Die nuwe 
Statehond word aaneen 
gehou deur die aanvaar
ding van gemeenskap
like demokratiese idea
le; deur 'n liefde en 
hegrip vir parlementere 
d e m o k r a s i e; deur 
vriendskap en intim iteit, 

het Patrick Gordon
Walker, Britse m1mster 
van statebondshetrek
kinge, op 'n vergader ing 
in Manchester gese. 

Die minister bet beklemtoon 
dat bulle in die Statebond 'n 
nuwe metode van samewerking 
ontdek bet en <lat hierdie nuwe 
Statebond ook 'n brug vorm 
tussen Europa en Asie soos die 
wereld nog nooit voorheen ge
sien bet nie. 

,Laat ons nooit vergeet 
n ie dat ons ekonomiese her
stel en ons toek omstige wel
vaart en krag nie net van al
gesonder<le pogings afhang 
nie, maar van ons lidmaat
skap van die Statebond. 

.,Ons onlangse groot verbete-
ring in die dollar-handels
balans is 'n prestasie van d ie 
Statebond as geheel. Die Sta-

tebond is aan die spits in die 
organisering vir verded~ging en 
vrede." Aldus die Britse minis
ter. 

Die fout wat baie republikeine 
in die verlede begaan het, was 
om nie rekening te hou met 
hierdie nuwe bindsele van die 
Empire nie. Telkemale wan
neer een van die ou wetlike Em
pire-bande losgema.ak is of af
geval het, is daar geglo dat daar 
groter vryheid gekom het of dat 
die Empire besig is om uiteen 
te val. Die Brit se Imper ialisme 
gee egter niks om watter u it
wendige bande daar gehan<lhaaf 
word of verlore gaan nie, so
lank die inwendige verknogthei<l 
in d ie vorm van ekonom iese en 
militere hulp maar bly voort
bestaan. 

E n h ierdie feit onderstreep 
Gordon-Walker wanneer by se 
dat d ie Britse redding op <lol
la r-gebied 'n prestasie van die 
hele Statebon <l is. 

Professor Hutt het verklaar 
dat munisipaliteite op handels
gebied 'n baie groter rol kan 
speel in die !ewe van die ge
meenskap. Hy beskou die dis
tribusie van petrol as een van 
die vertakkings van die handel 
waarin die munisipaliteite met 
groot voordeel kan ingryp. 

Hy het gese dat 'n motor
hawe 3d. per gelling vra vir die 
diens om petrol in die tenk van 
die motor te pomp, terwyl die 
aflewering van 'n pint melk 
slegs g pennie kos - dus 24 
maal goedkoper. 

;,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleala. Drukkery, Stellenbosch, vlr 
die elenaars en ultgewers: VOORSLAG 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, Posbua 1411, KerkplelD, Kaap
sta.d. 
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