
a nco 
Tito 

_anse blad 
~ie huidige 
r t die oor
et Kommu
[ike gebaar 
!s wat van 
ad voorge-

tuur is om 
de Joego
' bekrngtig. 
~aatreet tot 
gres optree, 
•ingmeel ter 
lljoen dollar 
1 Itnlinnnl'e 
SlllwH! afge
l.mer ikannse 
'et verlede 
(a\\<ie annge-

..... ~,,~ 

t' ~ 
r hulle! 

'ge dinge, 
1ruik. Maar 
bulle kan 'n 
I 
1an wat u u 
1d 'kan kosi 
ldus versigtig 
p datu bes-

Brandpolis 

'4 .... ,_- ---. 
f!!~:=ALE 
IS lE MPY., BPK. 

I Jkappe Oral 
I 
...... 28~3. 

trots 

mnak 

klieutc 

e bes 

assc tel. 

lPSTAD 

o ook 
wees 

t 
G!.30S4-~ 

Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nousblad. 

Afrika Skop lmper'ialiste 
In 'n Bondel Uit 

T erwyl Brittanje met die een hand miljoene 
Marshall-hulpdollare uit Amerika in ontvangs 
neem, het h y met die auder hand £ 36 ,000,00 0 
vennors op ' n grondhoontjiesk ema in Tanganjika 
wat nou laat vaar is omdat dit ' n volslae misluk

£36 Miljoen 
Vermors In 
Groot Plan 

Jrg. lO Kaapstnd, lS Descmber 1950 PrysSd. No.4 

Moskou Wil Swart 
Nasionalisme In 
Afrika Aanstook 

king was. In sy imperiale -wysheid h et die r eger ing van Brittanje besluit 
oni ' n r euse-staatsboerdery in Oos-Afrika te ondernecm . Groot Britse 
ekepe b et swaarhelaai m et trek ker s, stootskraper s, ploec en al die bykom
stige laudbougereedskap uit Britse hawens vertrek n a DaN !·s-Salaam. Ander 
sk epe h et honderde hoopvolle nrbeiders vervoer. 

Met die oog op die vrugte op sy a rbeid wat hy tans in 
Asie oes, het die Kremlin bcsluit om dieselfde tak tiek van 
nasionale opsweping in Afril<a te volg, berig 'n spesiale 
korrespondent van Forward, as Sl-,lde die gevolgtrekking 
van 'n Iinksgesinde afgevaardigde wat so pas van 'n konfe
rensie van agter die Ystergord)~ teruggekeer bet. 

Truman Sal 
Eers Se Voor 

Atoombom 
Val .. 

Pres. Truman en Attlee bet 
na hul samcsprckings 'n ver
klaring uitgcrcik waarin hulle 
hul voorncme uitsprcek om die 
agrcssic van Sjina in Korea 
langs vreedsamc weg op te los, 
hoewel hulle beklemtoon dat 
bulle geen paaiery of beloning 
vir ngressie op enigc plek be
oog nie. 

Die persoon verklrutr dat daar 
'n rum~ienlike '\·ermeerdering in 
die anntnl inboorlinge uit Afri.ka 
'Is wut die politieke skool van 
!\loskou bywoon, waar bulle nie 
net us p ropagandiste opgelei 
word nit', maar ook as toekom
stige leiers van die nasiona le 
beweglngs onder <lie inlandse 
bevolkings van Afrika. 

Die Kremlin is oortuig - uit 
sy ondcrvinding in die Ooste -
dat gcbruikmaking van nasiona
lisme in Afrika van groter 
waardc is as die doktrinere 
Kommunisticsc metodes. Vir 
d ie doel sal l\loskou hom toe
spit, op die nanwakker ing van 
'n skerper nasionule e n kleur
ge,·oel onder die inboorlinge van 
Afr ika. Moskou is, na die segs
man beweer, verder oortuig dat 
daar groter wclslac bchaal sal 
word indien die rcvolusic in 
Afrika 'n suiwcr Afrika-aange
leenthcid gehou word onder na
turelle-leiding. 

In die binncla nd, 200 tot 300 ccns belowende dorpies het 
myl van d ie hawe a f, is in aller - spook-gehugte geword. En rond
yl aan die werk gespring. 'n om bulle le ses-en-dertig mil
Panr nuwc dorpe, wat ryk voed- joen Britse ponde vermors. 
sclskurc sou word, het verrys en Die eers te, e n die enigste, en 
in 90,000 omliggende akkers is ek voorspel die lnaste poging 
die ocrwoud uitgeroei en die van die Imper iale regering om 
grond gclykgcmaak vir bewer- in Afrika as boer te ontluik, 
king. Die Empire sou begin het misluk. 
boer in Afrika . 

Net mnar vir 'n k lein rukkie 
- om presies te wees vir 50 
jaar - sou die E mpire se eie 
belang bevor<ler word en dan 
sou .Uritse altrulsme seevier. 
Dan sou die bewerkte gron<l -
teen daardie tyd seker al 'n paar 
miljoen akkers - op gedeel 
word in klein pJasies wa urop 
natureUe-boere gevestig sou 
word. Dit was die plan. 

Maar, helaas! Die Empire het 
gewik, maar dis a nders beskik. 

DIE AFTOG 

Die trekkers en die stootskra
pers en die ploce en die by
komstige landbougereedskap is 
maar weer in Dar-es-Salaam op 
Britse skepe gelaai en teruggc
stuur na Britse hawens. Maar 
net h ierdie keer was die skepe 
ligter want dec! van die vrag 
het in Afrika agtergebly om tc 
verroes. En die honderdc ar
beidcrs wa t di,e E mpire in Tan
ganjika sou uitbou is weer te
rug in hul eiland-tuistc - be

AFRIKA VR A LIEFDE 

Maar as die mlslukking van 
die Imperiale regering vir hom 
die les sal leer wat die Afrika
nerboer reeds mcer as 'n eeu 
gelede gclccr hct, dan sal die 
mislukking 'n bedckte seen 
wees. D ie Afrikanerboer h et 
geleer dat die Afrikaa nse bo
dem die tydelike r oofbouer ge
nadeloos afskud. Die Afrika
nerboer bet geleer dat m oeder 
Afrika diegene wat · hnar bo
dem liefhet as ' n tuiste somtyds 
kasty maar dikwels troetel. 
Daarom k on die Afrika ners op 
die Afrikaanse bodem 'n nuwe 
nasie word - want bulle b et 
die bodem as hul vaderland 
aanvaar. 

Slegs as bulle vir haar Jiefde 
gee, dra Afrika h nar kinders. 
Dit is die geheim van die Afri
kaners se sukses om Afrik a t~ 

koloniseer. 

DIE LES 

halwe d ie paar wat as opsigtcrs I Die Ies wat B rittanjc moet 
oor verydelde B ritsc drome in leer is dat Afrika slegs ontwik
Afrika agtergelaat is. En die kel kan word as die blankes wat 

die ontwikkclingswerk moet 
doen die bctrokke bodem as hul 
tuiste aanvaar en dit beveilig 
vir hul nageslagte. E n die Afri
kaners bet oor en oor be wys <lat 
bulle aangewese is om <lie Iei
ding te neem in die ontwikke
ling van Afrika. 

Banger As Vir 
Kommuniste 

Die Italiaansc beweging 
M.S.l., wat bcskou word as 'n 
nuwe fascistiesc organisasie, is 
besig om so vinnig veld tc wen 
dat die regcring van voornemc 
is ·om hom binne die volgendc 
paar maande onwettig tc vcr
klaar. Na berig word, bestaan 
sy geledere hoofsaaklik uit jong 
mcnsc uit die opgevoede klassc, 
en die regering is banger vir 
hom as vir die Kommunistiese 
Party, hoewel hy nog maar net 
500,000 stcmme by die jongste 
verkicsing getrek hct. Die 
Kommunistiese Party se ledetal 
aileen tel oor die twee miljoen. 

SKOTTE EIS SELFBESTUUR 
Die Skotse beweging vir sclf

bestuur hct besluit om 'n ver
soekskrif regstreeks aan die 
koning te rig nadat hul po
gings om deur middel van die 

Daar is ook ooreengekom dat 
die verskille tusscn die twee 
Iande oor die toelating van die 
Sjincsc rcgcring tot die V.V.O. 
,nie sal inmcng in ons verenig
de poging ter steun van ons gc
meenskaplikc oogmcrke nie." 

------------- - ------------- - - - - -------------1 politickc partye op te t ree, mis-

Brittanje Se 
~ ' 

Is Gebaseer 
Beginse/s 

Op Syfers 

'n Belangrike gcvolg tusscn 
die samesprel<ings was dat 
daadwerklike stappc nou ge
doen sal word om Europa so 
sterk moontlik te maa)<. Ann 
die ander kant het Truman on
derneem om nic die atoombom 
in die huidige wercldtocstnnd tc 
gebruik nie en dat hy die Brit
se eerste minister sal inlig in
dien daar 'n verandering in die 
toestand kom. 

As dit beteken dat Amerika 
die born eers sal gebruik nadat 
Brittanje in kennis gcstel is, 
kom dit praktics daarop necr 
dat ook Rusland by voorbaat in 
kennis gestel sal word - dit 
waarborg die lekkasies in Brit
se ver trouenskringe. 

Die Br itse eerste minister, Clement Attlee, h et verled~ week ' n brawe 
poging aangewend om die Am~rikauers te heduie dat h} nie ten gunste van 
'n paaib eleid teen oor Sjina is nie. Voor sy verti·~k h et die En gelse pers 
herig dat deel van sy ~ame~prckings met pres. Truman toal gaan oor , die 
moontlikheid om m et die Kommunistiese ·afgevaardigd~s van Sjiua op die 
V.V.O. te onderhandel oor h t'cindiging vanlf'!die botsing", en dat laasge
noemde se terme onde t· m eer sou wees toelating van Sjina us lid van die 
V.V.O. ~e Veiligheidsraad. 

• 
In .sy ontkenning het Attlee I tickc bctrckkingc met Spanje, 

BRITTAN}f SIT VOORJ dit we!. nodig gevind om Brit- .het die Brltse onderminister van 
tanje sc standpunt teenoor Sjina buitelandse sake, Ernest Da
te regvcrdig, en die volgende vies, sy redc waarom B rit tanje 
redc aangcvoer vir die Britse I nie vir die voorstcl gestcm het 
crkcnnlng van die Kommunis- nic, as volg gcstel: 

Die Britse Statebond se af
gcvaardigdcs na die V.V.O. bet 
verlcdc week 'n konfcrcnsic in 
Washington' gehou. Die Britse 
eerste minister, Clement Attlec, 
het opgetrcc as voorsitter. 

Deur Moskou 
Opgestel 

ticse rcgcring: 
.,Aan ons word gevra hoe 

ons diplomatieke betrekkinge 
kan he met die regering van 
Sjlna wnnnecr sy bclcid met 
die oogmerkc van die V.V.O. 
in Korea bots. My antwoord 
is hecltemal rcguit: Die Sji
nese '\·olksregering bet beheer 
oor die hele Sjine'ie vasteland 
en nagenoeg 400,000,000 Sji-

Die Ameriknanse bla<l TThiE nese. Dit is hardc fcitc en dit 
berig <lat toe <l ie Sjinese afvaar- dcug nie om die oe daarvoor 
diging na die V.V.O. in Amer i- te sluit nic. Ons erkenning 
k a a ungek om het, h:~o ontmoe t van die Sjinesc rcgcring was 
is deur Jakob 1\fa lik, Ru«siese 'n erkenning van in die oog-
verteenwoor<liger , wat d ie Ieier lopendc fcitc." 
da <lelik 'n k oevert papiere oor- Hier bet ons die tipicsc uit-
handig bet . 'n Panr minute Ia- spraak van 'n Brit by wie bc
te r het luasgenoem<le <lieselfde ginsel nic 'n trippcns tel nic. Toe 
pa piere nan joernaliste u itge- die politickc komitcc van die 
deel us syn<le 'n persverkla r ing V.V.O. vcrledc maand gcstem 
van hom. 1 het vir die herstel van diploma-

,Ons veroordeel nog steeds 
llie gron<l!IJ.ag wnarop die 
Franco-be wind tot stand ge
kom het . Ons is gekant teen 
bale van die stnppe wat genJ. 
Franco gedoen het te r voort
sett ing van sy bewin<l." 
Hoe beginselvas! 

Maar 'n maand later vcrklaar 
die Britsc eerste minister dat 
hy diplomatiekc betrekkinge 
met rooi Sj ina aangeknoop hct 
omdat hy rekening hou met 
feite! 

Die anti-Kommuni!itiese r ('b('l , 
genl. F ranco, gen iet geen Brlt
se erkenning nie weens <lie 
Britse afsku Vir sy ondemokra-
tiese bewin<lsverowering e n 
-b a ndba wing. Die Kommunis
tiese r ebel, genl. 1\lao Tsetoeng, 
wa t die bewind oor "Y lund 

met ondemokra tiese meto<les 
verower bet en han dhnaf, gen iet 
wei <lie Britse erkenning -
want hy besk ik oor 400,000,000 
onderdane, en genl. Fmnco oor 
net 80,000,000. 

As 'n man net stcrk genoeg 
is, dan is jy reg in Britsc oe -
en as jy swak is, dan Is jy ver
keerd, en hoe swakkcr hoc ver
keerder - gctuie die wet van 
Neurenberg waar Duitsc offisic
re as misdadigers opgehang is 
vir dieselfdc dinge waarvoor 
Britse offisierc dckorasics ont
vang. 

H ierdie , beginsel" sou sek('r 
lik ook 'n rigsnoer vir Clement 
Attlee gewees bet i n sy snme
sprekings met Harry Truman 
oor Sjina (met sy 400,000,000 
mense). D ie felt dat by in die 
ope nbaar ontken het dat by 
Sjina w il puai, moet mi~>kien 
toegeskryf word aan d ieselfde 
beginsel - die feit dat T ru
ma n beskik oor 170,000,000 
mense e n Attlee oor 40,000,000. 

luk hct. Voordat dit gebeur, 
sal hullc vir oulaas probeer om 
die eerstc minister, At tlee, en 
die Icier van die opposisie, 
Churchill, pcrsoonlik te nader. 

Die kwessic van afskeiding is 
ccn van die warmste politieke 
strydpuntc in Skotland vandag 
en die bewcging word gclci deur 
John MacCormick. 

Take/ Nog 
Steeds Af 

Dit is byna ongelooflik dat 
die Brit te nog steed!! met hul 
a ftak eling van Duitse nywerhe
de voor tgaan in die aangesig 
van die huidige we reldtoestand, 
ma.ar d ie volgende bt>rig is ver 
lede week nog deur Sapa-Reu
t~r uit Hanover gestuur 

Die Britse h oekommissaris in 
Duitsland, s ir Ivone Klrk
putrl<:Jc, het 'n Duitse versoek • 
om 'n belangrike hoogoond in 
die voormalige H erman Goe
ring-staalwerke na by Bruns
''iek nie af te takel n ie, ge
weier. 

Brigadier John Lingbam, die 
Britse landskommissaris vir 
Laer Sakse bet die Laer Sak
sicse regering gister meegedeel 
dat <lie h oogoond teen die ein
<le van J anuarie afgebreek sal 
wor<l. Die oond is nan Grieke
la nd as oorlogsvergoeding toe
ge'l~. 

Die Duitse owerheid bet on
der toerusting in die plek d nar
van n.angebie<l. 

f.,DIE 0.8." word gedruk deur Pro 
E~lesla Drukkery, Stellenboscb, vir 
die elenu.ra en ultgewers: VOORSLAQ 
(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
703, PolbUI 1411, K erkpleln, Kaap
at&d. 
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PASOP! 
Daar bcstaan 'n gcvaar - en Die O.B. ag hom gcroepe 

om onbevange daarop te wys - dat die huidige wereldom
standighede deur Londen uitgebuit mag word om Suid-Afrika 
so diep in die Britsc Empire te laat opgaan dat republikanis 
me 'n nckslag daardeur toegedien kan word. Hicrdie ge
vaar bet die oor effens gelig toe die Unie se d epart.ement 
van buitelandse sake verlede week na 'n kabinetsvergadering 
sy stem oor die Korcaanse moeilikheid laat boor het. Dit 
was in die ooglopend dat die Suid-Afrikaanse standpunt nie 
aileen die toon aangeslaan het van die Britse bcleid nie, 
maar dat daar ook .,tevredenheid en waardering" uitge
spr eek is oor die .,bcsluit van mnr. Attlee om die Korcaanse 
t oestand persoonlik met pres. Truman te bespreek". 

Nou spreek dit van·self da t 'n mens aileen dan t evrede 
oor die aanwesigbeid van 'n persoon b y 'n bepaalde same
spreking kan wees as jy weet dat b y jou standpunt daa r 
verteenwoordig. Die Unieregering m oes dus oortuig daar
van gewees bet dat wat die beer Attlee aa n Truman sou se, 
ooreenstem m et sy eie sienswyse. 

'n Leser uit Transvaal hct 
my 'n paar ekscmplare gestuur 
van Boikot-nuus, die amptelike 
mondstuk, sowel as pamflct
Jecsstof van die Suid-Afrikaan
sc Beskermingsbcweglng. Die 
S.A.B.B. is 'n beweging wat 
spontaan in T ransvaal - glo 
vera! op die plattcland - ont
staan bet onder blankes met die 
uitgesprokc docl om 'n ontwa
king teen die Indier-gcvaar in 
ons land op tou te sit. 

Ek bet die stof noukeurig 
deu,rgclces en dit so intercssant 
gevind dat ek vir my lesers 
ook daarvan wil vertel. Wat 
ek vera! waardeer is die ver
blydende feit dat die S.A.B.B. 
iets DOEN In verband met die 
Indier-gevaar. Daarvan sal 

Daardie sekerheid kon die Unie verkry het langs die my lescrs a! dadelik aflci dat 
weg van .,r aadplegklg elke dag" wat Londen met .,elke lid die S.A.B.B. hocgcnaamd niks 
van die Statehood" het, soos die Britse minister van state- tc doen het met die pe.rtypoli-

d ' E · tiek nie. In teenstclling met 
bondsbetrekkinge onlangs die wer kinge van 1e mp1re ver- die partypolitiek wat jarelank 
duidelik het. Daardie , raadpleging" geskied op inisiatief a! praat en stem oor die I ndier
van Brittanje en op grond va n g egewens wat deur Londen , gevaar en nog niks daaromtrent 
as die besturende direkteur, aan die dominiums verstrek gedoen het nie, kondig die Be
word. Trouens, daar ka n aa ngeneem word da t die Britse skermingsbeweging aan dat hy 
intelligensiediens vir die g rootst e deel - indien nie uit- verantwoordelik is vir die op
sluitlik nie - die gegewens Yer strek waarop die Empire sy rigting van tallc nuwe blankc
gesamentlike beleid baseer . En afgcsien van die beginscl winkels <waarvan . verskeie 
wat op die spel is weet ons dat die Britse intelligensie-dicns a parte naturelle-afdehngs . bet); 
. . . ' · k · d' dat bestaande blankc wmkels 
m dlC JOngste tyd d1c een sk?kke~de tekort ommg na 1e van krag tot krag gaan; en dat 
ander g.eopen~aar het n~as die ~e1t dat daa: dcur verant-1 in bepaalde dorpe, waarvan die 
woordelike Bntte self die ernshgstc bed~nk1~ge gekoester gegewcns besklkbaar 'is, die 
wor d teen persone aan die hoof van daar die d1ens. handt'lsomset van die Indii!rs 

met duisende pondc gcdaal bet! 

AAN NEUS GELEI 
lndicse lmperialisme 

Ten einde 'n begrip te kry 
Suid-Afrika st aan dus in gevnar da t h y sy buitelandse van die taak wat die Bcsker

beleid gaan bepaal volgens 'n prentjie va n wereldt oestande mingsbeweging hom 'Stel, wil ek 
wat Londen se sosialistiese kwa ker s gerieflik vind om te 'n pae.r van die bewcging se 
skilder, en sodoende wor d Suid-Afrika aan sy neus gelei om poslticwe doelstellings aanhaal: 

Die eerste lui : .,Om die \Vcs-
die Empire se belange geblinddoek t e bevorder. terse beskawing in Suid-Afrika 

teen Oosterse ondermyning en 
Die opcnbare verklaring van ons departcment van buite- oorheersing te beskerm." Mnr. 

landse sake skep die indruk asof dit op versoek van die N. J. Deacon, die sekretaris van 
Britse regering uitgercik is ten einde die beer Attlee se die beweging het hierdie docl
ver skyning in W ashington te onderskraag. Die Britse paai- stelling soos volg verduidelik: 
beleid, wat per slot van sake neerkom op 'n prinsipiclc ver- .,Die grootste eksterne be
loening van die V.V.O. se optrede in Korea, moet met so- dreiglng vir die Wcsterse be-

'k d skawlng kom vandag van 'n 
veel steun as moontlik van oral uit die wercld aangcdl wor Oostersc Impcrialisme. Hierdie 
t en einde die Amerikaners tot d ie Britse sienswyse oor te bedreiging tref Suid-Afrika nie 
haal. As dit eerlik Suid-Afrika se standpunt is om hierdie minder as ander Wes-Europese 
verloening te aanvaar op grond van d ie feit dat die Wester- Iande nic. Daar is een belang
se moondhede te swak is om hul man te staan, dan goed en rlkc versk il tussen ons situasie 
wei - mits sy standpunt bcrus op sy cie waarnemings. en die van andcr blankc Iande 
l'laar d an beboort Suid-Afrika ook net so ger edelik sy stand- . In die wereld. In daardie Jande 
punt uit t e spreek oor die OORSAAK van die W esterse is die Oostersc moondhede besig 
swakbeid. En daa r voor was daar al heeltemal g enoeg ge- om voort tc bou aan 'n vyfde 
leentbeid. Daar is die beleid wat teen Duitsla nd gevolg is kolonne wat uit blankes be-

staan, gesonke misdadige blan
sedert die einde van die oorlog. Een minister , mnr J . G. kes, dekadentc intellektucles en 
Strydom, het vanaf die politicke verhoog hierdie beleid ver- mcnse met gccstelike afwykings. 
oordecl, en daarvoor verdien hy lof, m aa r die regering a s In Suidelike Afrika bcstaan 
sodanig b et in die openbaar nog nie die minste aanduiding daaf 'n vyfde kolonne van 
gegee dat b y die bcleid t~enoor Duitsla nd afkeur nie. Dit is Asiate ult Indie wat die Bantoc 
hoog tyd dat hy dit do~n en wei voorda t b y blanko tjeks "ir as instrument gebruik om hul 
Clement Attlee uitskryf. doel tc bcrcik, naamlik om 

Afrika as kolonisasiegebied vir 
sy oorbevolking te verower." 

SABOTERElli'DE VOOROORDELE 

Daar is Spanjc, die enigste E u r opcse land wat v r y van 
Kommunisme is, en wat vandag die enigst e veilige basis in 
Europa uitmaak van waaruit Stalin se hordes tcengestaan 
kan word - nou dat Duitsland platgcslaan is - maar wat 
deur Brittanje soos 'n sick hoender neergepik word. Wat 
bet ons r egering gedoen om Brittanje tot besinning te bring? 

'n Ander doelstelling lui: .,Om 
die blankc en die inheemse nic
blanke bevolking voor te Jig 
oor die bedreiging wat die In
diers in Suidelikc Afrika op
lewcr as voorlopers van 'n In
diese bewcging om Suidelikc 
Afrika tc koloniseer en op sy 
ekonomiesc en politleke Jewe 'n 
houvas tc verkry." 

Het h y Louden oor sy dwaasheid al , geraadpleeg" , of is dit • 
net Londen wat die prerogatief bet om die domiuiums ,elke Bevorclcnng van 
dag te raadpleeg" met Yers oeke, gegrond op eensydige en Blanke Handel 
halfgebakte vertroulike gegewens? I 

I 
Die S.A.B.B. glo, in die woorde 

Dit is vrae hierdie waar op die volk 'n a ntwoord verdien van sy sckretaris, dat .,die In
voordat bulle aan Britta nje se ma nke oorlogswaentjie ge- dier~ in me?ewc~k~ng met Ko~
koppel word. As Brittanje toegelaat word om met die ge- mumste dte letdmg van dte 

· • n s y nesvol kuikens Amerika t e dwing om voor die ~antoera~se probec~ verow~r W~~ \'a . vtr doelemdcs stryd•g met dte 
SJmese ag~essors d1e vlag te s tryk , s onder dat hy op sy belange van die blanke sowel 
beurt gedwmg word om sy dwase en saboter ende voor oorclele as die Bantoc." En dat bier
teen anti-Kommunistiese s tate kwyt te raak , is Suid-Afrika die Ind!Cr-kommunistiese ·~rocp 
besig om deur die Empire na sy onder gang gesleep t e word tans ons mees aktuele probleem 
en toestande te help skep wat hom sal noo<lsaak om s teeds I is." 
dieper onder die Britse vlerk in t~ kruip namate die eila ndjie Daarom stel die beweging 
van Westerse veiligbeid s teeds kleiner spoel. hom voorts ten doel : .. om die 

blankc handel In Suid-Afrika 
te bevorder, uit tc brei en te 
vcrsterk en om daarvoor tc 
ywcr dat slegs blankes onder 
die blanke bevolking handel sal 
drywc. 

.,Om die naturelle en die 
kleurlinge te help om self in 
hulle eic handelsbehoeftes te 
voorsien." 

En laastcns, en hoofsaaklik, 
is dit die Beweging se doe! .,om 
tc ywer vir die uiteindelike vcr
trck van allc Indiers uit Suid
A!rika, na behoorlike vcrgoe
ding vir bulle elendomme." 

Opsienbarende Feite 

Voordat ek afstap van die 
S.A.B.B. wil ck 'n paar opsien
barende feltc wat die bcweging 
onder die aandag van blankes 
bring hier oorncem: 

In die Oostelike gedccltes 
van Afrika, naamlik Uganda, 
Tanganjilta, Niassaland en 
Kcnia is daar reeds ongeveer 
98,000 I nd!Crs teenoor 'n 
37,000 blankes en daar is by
na geen sprake meer van 'n 
bevoorregte posisic vir die 
blankc nic. 
Verlede jaar is daar 44 kin

ders per duisend Indiervrouc 
gebore te,.noor slegs 26 kinders 
per duisend blanke vroue. 

In Durban hou die Indicrs 
4,361 handelslisensi('s teenoor 
4,165 vir blankes; en bcsit bulle 
10,740 akkers grond teenoor 
15,333 akkcrs van blankes. 

Die belcid van repatriasie is 
nic onuitvocrbaar nie. 'n Toe
voeging van 'n handjicvol van 
300,000 Indiers uit Suid-Afrika 
tot die Indiese bevolking van 
400,000,000 kan nie van enigc 
betekcnis"wees nie. 

Een geleentheid wat ons ge
bled mag word om die IndWrs 
te repatrieer is kort voor, ty
dens of na 'n oorlog met Rus
land. 

Die Onontu:aaktes 

Uit gegewcns wat deur die 
Beskez-.ningsbewegin,g vcrsterk 
word blyk dit dat sommige 
Afrikaners glad nic onder die 
indruk van die Indier-gevaar 
verkcer nie. Altans hul optrede 
regverdig sodanige aflciding. 

Dit blyk dat daar in die Suid
oos-Transvaal 'n magistraat is 
wat met sy buitesittings dik
wels sy middagmaal by 'n In
dli'r, in die huis van die Indier 
gaan nuttig. 

En voorts dat daar In die 
Transvaal nagmaalgangers van 
ons kerk is wat by daardie ge
leenthcid by Indiers tuis.gaan. 

Boonop word vertel dat die 
Indiers ook by verkiesingsge
leenthedo 'n rol speel. Op 26 
Mci 1948 is daar glo in Trans
vaal op 'n sekere plek gebruik 
gcmaak van 'n Indiermotor om 
stemme vir· 'n kandidaat aan te 
ry. En 'n ander kandidaat hct 
glo weer van 'n I nditirvliegtuig 
gebruik gt'maak. 

As hierdic staaltjies waar is 
dan moct die Suid-Afrikaanse 
Beskermingsbeweging nog baic 
voorligtingswerk doen voordat 
net maar sy ontwakings-taak 
verrig is. Maar as die blankes 
ccrs alma! wakkergeskud is, 
sal die stryd teen die I ndler
gevaar ongetwyfeld half-pad 
gewonne wees. 
/ 

A.s Transt•aal te Warm, 
Word 

nie in 'n gees van provinsialis
mc nic, maar omdat ek opreg 
besorgd vocl. As die wercld 
vir die Indiers in Transvaal tc 
warm word sal hulle nie dalk 
tcrug na. Natal of na. Kaapland 
vlug nie? Ek wonder of dit 
nie cen van die onsigbare rcdcs 
is waarom grondaankope dcur 
Inditirs in Kaapland toenccm 
nie? Dit ly gccn twyfel dat 
die organisccrders van die Be
skermingsbeweging hul organi
sasie op Unialc grondslag sal 
moct plas nie. (Gclukkige Vry
staat wat nic Indiers bet nlc). 
Waarom doen hullc dit nic? 

Nog 'n Skakel 
Verb reek 

Diep onder die indruk van die 
grootste veldstilte waarmec die 
berglandskap van die plaas Uit
kyk, distrik Nelspruit, eer be
toon bet aan die edel hart van 
sy ,.Oubaas" wat in die vroee 
ure van Maandag, 27 November 
in die fleur van sy jare onver
wags opgehou het om te klop, 
bet 'n groot stoet famllielede 
en vriende die volgende dag die 
stoflike oorskot van Johannes 
van ter Merwe Nel (Oom Jack ) 
grafwaarts gevolg. 

Die ontslapcne, wat 'n ge
secnde vcrblyf van oor die dertig 
jaar in die Laeveld gehad het, 
was 'n vooraanstaandc boer, 'n 
geniale violis en alombekend. 

Sy sklcllkc heengaan is vir sy 
gesin en on.s Bcweging 'n uiters 
gevoelige verlies. In die geval 
van eersgenoemde omdat by 
daarin die sp11 was waarom 
kerngesondc huislike geluk gc
draai ht't en sover dit die O.B. 
betref, omdat hy cen van daar
die seldsame staatmakers was 
wat, vera! in die donker dae, sy 
plek op sy beskeie manier oral 
volgcstaan bet, met onwankcl
barc Vt'rtroue In ons Leier en 
oortuiging dat die beleid van 
ons Bcweging die enigste is wat 
doelbewus op die vt'rwesenliking 
van ons groot ideaal afstuur. 

Gcen pasliker trooswoord kan 
sy agtcrgeblewe dierbares toe
gevoeg word nie as 1 Kor. 13, 
omdat dit die ontslapene se ge
liefkoosde hoofstuk, uitgangs
punt en rigsnoer van sy !ewe 
was. 

Die feit dat sy kis met blom
me instcde van grafgrond be
strooi is, beklemtoon die pas
sende cinde van die aardse be
staan van 'n moo! Jewe en ge
tuig dat sy selflose dade net 
soos sy siel onsterflik is en al
tyd by on.s sal bly. 

Aan die Allerhoogste ons ne
derlgc dank dat Hy u aan ons 
geleen bet. 

Uit eerbetoon vir wat u vir 
ons bctekcn en die voorbeeld 
wat u aan ons gestel het, I~ ons 
hiermee 'n kransie op die rus
plek van u stoflike oorskot, met 
die wete dat dit slegs totsiens 
is. 

OUBOET. 

(Die oorledene was die vader 
van Elsabc Ncl wat tydens 
die oorlogsjare as 16-jarige 
skooldogter in die tronk opge
sluit is omdat sy geweler het 
om teen medc-Afrikaners te ge
tuig.-Red.) 

Nuwe vyfpondnote is verlcdc 
week dcur die Reserwe Bank in 
omloop gcbring ten einde die 
verwarring uit te skakel wat 

Ten slotte wil ck 'n paar veroorsaak word deur die een
vrac stcl: Waarom is die Be- dersheid van die jongste een- en 
skermingsbcweging slegs tot vyfpondnoot-o n t we r p c. Die 
Transvaal beperk? \Vat van randjic van die vyfpondnoot is 
Natal? Is daar dan nie selfs wyer tt'rwyl die kleur groener 
'n groter behoefte aan die Be- is. 
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HANDEWERK VAN .Sal Empire 
BRITTE IN .AFRIKA IS TOT Dwing Om 

GEEN GOED IN STAAT Se · Hand Te 

SWART S.A. 
lndie 
Vat? 

• 

lndrukke deur twee reisende joernaliste in Afrika - die een 'n 
Afrikaner en die ander 'n Londennaar wat onafhanklik van mekaar optree 
- hied insiggewende leesstof in verband met naturelle-aangeleenthede. 
Alhei kom tot die gevolgtrekking dat dat na!urelle wat hul opleiding in 
Brittanje ondergaan as geharde agitators teen die hlankedom terugkeer. 

Van die geringe aantal naturelle wat na Brittanje gestuur kan word 
vir studie deur die regering van hul kolonie, deur die British Council, 
deur die Colonial Development and Welfare Fund of op hul ouers se 
onkoste, keer die meerderheid van hulle waarskynlik verhitter terug huis 
toe", skryf Vern on Bartlett, 'n joernalis van Fleet-straat, Louden, wat 'n 
reis deur Afrika gemaak het in die News Chronicle. 

,,Bulle is verwelkom <leur die 
Kommuniste en afgejak deur 
ander - soms deur dieselfde 
persone wat die blankes in 
Afrika die kwaaiste beskuldig 
van kleurvooroordeel. 

,'n Mens voel dat dit verstan
diger sou woos as die naturelle 
onder hul eie volk en op hul eie 
grond studeer." 

Bartlett verwys dan na die 
onpraktiesc boekekennis wat 
in die skole van die naturelle
gebiede opgedis word ,waar 
bulle net genoeg leer om die 
belangrikste plig te verag -
die invocr van bocrderymetodes 
wat die bedrei,ging van hanger
snood sal verminder. 

,Sommige van hierdie half
gebakte en half-opgevocde 
jongmans ontwikkel inderdaad 
in hul ergste eie vyande." Hier 
verwys Bartlett na naturelle
politieke leiers wat 'n veldtog 
teen die regering se grondbewa
ringskema op tou gesit het. 
,Een van die jongste argumente 
wat ek geh'oor het, is dat die 
regering hierdie stappe (grond
bewaringsmaatreels doen slegs 
omdat die Britse Vloot beswaar 
maak teen die groot kol rooi 
grond wat van elke riviermond 
in die see in uitstrek." 

SWART DEMAGOOG 

,En die naturelleboer is nog 
so Iiggelowig en ongebalanseerd, 
so agterdogtig teenoor die 
blanke dat hy liewer na sulke 
onsin wat deur 'n swart dema
goog van die stad verkondig 
word, Iuister as om die klaar
blyklik geslaagde voorbeeld van 
goeie boerdery te volg. 

,By Makerere en Kabete, in 
kolleges en skole, in die kantore 
van die distrikskommissarisse 
en landboukundige adviseurs 
word daar hard, eintlik despe-

raat, gewerk om die nature! te 
help om die kloof van twintig 
eeue wat hom van die Wester
se beskawing skei, te oorbrug. 

,,Nog nooit tevore is so 'n 
mate van aanpassing van 'n 
volk vereis nie. En die natu
relledemagoog in sy slordige 
klein kantoortjie in Nairobi en 
Mombasa, die onnosele en self
sugtige Br'itse inwoners en die 
teoritici in Brittanje sal min 
of meer gelyke verantwoorde
likheid ml>et dra indien hierclie 
pogings uitloop op ellencle en 
bloedvergieting." 

GOUDKUS 

In 'n artikel oor die Goud
kus skryf mnr. Willem van 
Heerden van Dagbreek dat die 
klompie geleerde negers in die 
gebied nog geen aandeel neem 
in die land se ekonomiese !ewe. 
nie, maar op politieke gebied is 
bulle ontsettend bedrywig, dit 
wil se die paar duisend wat 
oorsee studeer het. Hulle gee 
,,koerante" uit wat suiwer 
skeldblaadjies is, waarmee bulle 
uitgawe na uitgawe die inlan
ders teen die Engelse adm'ini
strasie oprui en waarin haat 
teen die blanke sommer open
Iik aangewakker word. Hulle 
hou vergaderings waarop bulle 
aan die verbaasde inlanders 
verteJ dat ,elke ,African' die
selfde loon behoort te ontvang 
as 'n Amerikaanse vakman" en 
waarop bulle die massa aanraai: 
.,raak ontslae van die blankes, 
en julie sal net so ryk wees." 

Hul Ieier, Nkrumah, word by
na tot 'n god verhef, maar ver
keer op die oomblik in die tronk 
weens sedisie. 

SELFBESTUUR 

,,Nogtans gaan die Arbeider
regering, onder druk van teore-

... 
VRIENDSKAP WAT 
VYANDSKAP WEK 

Van tyd tot tyd lug nie-blaukes hul ontevredenheid in 
die pers oor die eensydige toepassing van apartheid op die 
treine. By die instelling van ap.arte treinwaens vir blankes 
in <}ie Skiereiland is daar net voorsiening gemaak vir ge
reserveerde eersteklaswaens vii blankes, met die gevolg 
dat die ander waens gemengd bly. DIE O.B bet inder· 
tyd teen hierdie beleid gewaarsku en beklemtoon dat die 
eensydige toepaS'Sing van 'n apartheidsbeleid net kwaai ge
voel onder nie-blankes verwek en sodoende niks hydra tot 
'n blywende oplossing van die kleurmoeilikhede nie. 

In antwoord op 'n brief van 'n 
nie-blanke passasier wat kla dat 
blankes bulle plekke kom vat in 
die gemengde waens, skryf 'n 
Ieser as volg in die Argus: 

,Dit mag vir u korrespondent 
,Coloured Traveller' van belang 
wees om te weet dat hoewel 
daar sommige blankes is wat die 
gemengde waens op die voor
stedelike treine gebruik omdat 
die vir ,Blankes Aileen" vol is, 
is daar baie ander wat dit ge
bruik omdat bulle nie die 
apartheidsbeleid van die huidige 
regering goedkeur nie. 

.,Dit is jammer dat hul ge
baar misverstaan word, maar 

ek is heeltemal bereid om toe 
te gee dat dit vatbaar is vir 
die vertolking wat u korres
pondent gee." 

'n Geval hier waar mense be
skerm moet word teen hul 
vriende! 1\iaar dit is hierdie 
,vriende" van nie-blankes wat 
deur hul toedoen vyandskap 
tussen blank en nie-blank ver
wek, en daarom is dit noodsaak
lik dat die regering segregasie 
na albei kante toepas soos dit 
in sommige Amerikaanse state 
gedoen word waar 'n blanke net 
so skuldig is as hy by nie
blankes inkruip as andersom. 

tiei uit Amerika, van die Fa
bian Society en van sentimen
taliste uit bulle eie geledere, so
wei as onder druk van hierdie 
Negerpolitiei aanstaande jaar 
claart-oe oor om at~>n hierdie ge
bied feitlike selfregering te gee. 
'n Bevolking wat vir 95 persent 
nie die m'inste benul bet waar
oor dit gaan nie en bulle laat 
oprui met dinge soos die hierbo, 
word venvag om in 1951 alge
mene verkiesing te hou, met 
stemreg aan alle vohvassenes, 
ongeag geslag, opvoeding of 
selfs die vermoe om te lees 
en skryf. Nkrumah sal teen 
daardie tyd waarskynlik uit die 
tronk wees, en in die omstan
dighede bestaan daar min twyfel 
dat hy en sy groep met bulle 
wilde beloftes die verkiesing sal 
wen. In daardie geval sal 
Engelse koloniale amptenare 
die nuwigheid ondervind om as 
departementshoofde, admini
stratiewe en te.gniese beamptes 
te werk onder Neger-ministers 
wat bulle ,in die tronk laat 
gradueer" het weens sedisie. 

En miskien is hierdie f-antas
tiese ,demokrasie" wat in die 
Goudkus staan gebore te word, 
een van die beste dinge wat kon 
gebeur. Dit mag die 
king he om sowel Europa as 
Amerika te laat sien wat daar
van kom om op <lie oombl'ik 
met Westerse politieke vorms in 
Afrika te kom speel. 
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Die waarskynlikheid dat op Suid-Afrika deur die Em· 
pire-eenheidskomitee wat vroeg in Januarie in Louden by
eenkom, druk uitgeoefen sal word om sy geskil met Indie 
op te los, word deur die Cape Argus in 'n hoofartiekl uitge
spreek. 

Nadat die blad sy spyt uitgedruk het oor die onvermy
delike afwesigheid van die Eerste ~liQister op die konferen
sie, verklaar hy: 

,Daar is geen vasgestelde INDI£ 
agenda vir die konferensie nie, ,Die bedreiging van die vrede 
maar dit skyn of die wereld- kom vandag grootliks van Asie, 
toestand die belangrikste punt en om daardie rede kyk die 
van bespreking sal wees. Dit is Westerse wereld na Indiese mag 
nouliks nodig om te praat oor om dit te beteuel. G.evolglik is 
die moontlikheid van oorlog, die vriendskap van lndie vir die 
aangesien dit klaarblyklik is, en Statebond lewensbelangrik, en 
bewapening sowel as landsver- inderdaad vir die Weste as ge
dediging reeds deur min. Eras- heel. Dit is noodsaaklili in vre
mus met verantwoordelike per- destyd en onmisbaar in oorlogs
sone oorsee bespreek is. Wat tyd. Daaruit vloei voort dat 
meer gewens is, is om te weet hoewel Suid-Afrika se bereid
in hoever Statebondseenheid as willigheid om tot die verdedi
'n faktor gereken kan word in ging van Afrika by te dra, 
bewegings om oorlog te voor- waardeer word, die Weste nie 
kom. Wanneer die Statebonds- die hulp van die· Unie sal koop 
Iande met hut bronne van be- ten koste van Indie se vriend
volking, nywerheid en produk- skap nie. 
sievermoe as 'n eenheid optree, ,Wat vernaamlik vandag be· 
kry die Statebond die gestalte geer word, is 'n einde van die 
van 'n groot moondheid en kan geskil tussen Suid-Afrika en In
by 'n dienooreenkomstige in- <lie en die herstel van die een
vloed op wereldsake uitoefen, heid van die Statebond waar• 
terwyl die wet van sy eie aard deur die doeltreffendste bydrae 
hom dwing om daardie invloed l tot )Viireldvrede en gevolglik ons 
ten behoewe van vrede uit te eie verdediging gemaak kan 
oefen. word.'' 

• 
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r~ Tr8 OEII'.IASSIFI.SEEBDE ADVEBTENSIB8: 
Bulaboudel.lb Kennia~C"s: 

(Verlowlng, huwelik, geboorte, etedgeval, In memorta.m gelukwelll!lng 
ena.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. v~ 
herhallngs 2li pat. aralag. 

II&Ddelaadvertensles: 
Eerate plutng, 2d. per woord. Vir herhallnga 211 pot. atalag. 

lnteken~reld op ,Die O.B." (verakyn weeldlka) : 12/6 per Ja.ar ot 6/3 per 
4 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenalegeld, besteUin.:a, en lnteken.:eld 
D& VOOBSLAO (!:DM.S.) BPK., Poabua Hll, Kaapotad. 

HUWELIKE 
JA.NSEN-SliOTH: Johanne.. Jansen, 

Wag-•n-Bietjie, Strydenburg, en Johan
na SmJth, Pallerstraat, Jaocobsdal, 
maak aan tamille en vriende bekend 
dat ons trou te Jacobsdal in die N.G. 
Kerk, D.V. op 16 Desember 1950, om 
5-uur nm. Geen resepsie. Gelukwen
alngs by die huis van die bruld. 

13/ 12/ 1 -------------------BETREKKINGS V AKANT 
AMBAGSMANNE ONMIDDELLIK 

BENODIO In die volgende grade vir 
gereelde diens op die Suld-Afrtkaoanse 
Spoorwe@: 

DRAAIER EN MASJINIS. 
ELEKTRISI~. 
GROFSM~D 
KETELMAKER. 
MEGANIKUS. 
MEUL1>lAKER 
MODELMAKER. 
ONDERSTELMAKER. 
PASSER. 
SINJAALPASSER. 

Standaard loonskate en aantreklike 
diensvoordele.-Doen aansoek by die 
PLAASLIKE AFDELINGSBESTUUR
DER, S.A.S. 13/ 12/2 

TE KOOP 
Tten gekrulsde Dultse merino ra.m

metJiea van geregtstreerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrafeer Du 
Tolt, Malanstasle. 4/10/198 

V<:>ortrekkerklspak (No. 4) gesklk 
vir teesgeleenthede. Pas persoon van 
5 voet 9 dm., £10 or redellke aanbod. 
Skryf aan - .,Werkloos", r osbus 
Hll, Kaapstad. T.K. 

GRYSHARE 
ORYSRARE berate!, akllfers ver

wyder, haregroel bevorder, jongvoor
komo verseker, dlt wa.arborg ORl'S
HAAR\VONDER, die Jongste kuns
m.wtlge wareldwonder haar- en kopvel 
voedlngsmlddel u, skadeloos, kleurstor
vry, 1!/- per bottel geld met bestelllng. 
Boereceneeemlddelt, Poabus 4272, 
.JobanneobW'g'. C/1/9/49 

Gryehare en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur herstel ot geld 
terug, vry van kleurstof. Bevorder 
ba.regroel, verwyder skllters. :1/6 per 
bot tel, posvry. Kontant met bestelltng. 
Die Boerevrou, Potbus 7GG9, Johannea
bUJ'g, 014/6/50 

MEDISYNE 
Verwyder die wortel va.n u kwaa-1 

of alekte en herstel u regmatlge 
ertenls OESONDHEID, ons beskik oor 
die mtddels en behandel aile slektes, 
1kryt, lnllgtlng gratla.- Boeregenees
mlddela, Poabu1 U7ll, Johanoesburg. 

A/1/9H9 

1\IARKAGENTE 
Kamerade julie vrlendellke aandag 

assebllef! Weet julle dat op t.Jiten
hage se moremark ook velle verkoop 
word en dat dit bale bevredigende 
pryse behaa-1. Bees, bok en skaap, en 
wat van moot vrugte. Wll julle nle 
waag om vir my 'proefbesendlngs te 
stuur nle. Die aanvraag is hier. Ge
se@nde Kersfees en 'n bale voorspoedlge 
Nuwejaar. U. S. Belllngan, Ultenhll.lre. 

13/12/1 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\IS.) BEPERK 

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

Potgleterstraat 258, 
h/v Pretorlusstraat, 

PRETORIA. 
TEtilLS (vloer en muur - verskll

lende ·tlpe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vleklose staal en Terrazzo), SEPTIE
SE EENHEDE - W.C. STELLE, 
BADDENS EN liANDEWASBAKKE, 
VERF- EN STAALVENSTERS, LOOD
GIETERS BENODIGDHEDE, ENS. 

8/11/TK 

}IEUBELS 
~n:unELS.- Beter meubele teen 

bllllker pryse BabnwaentUe.s, atoot
karretJies, drlewiele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalo~n~s. Meld waa.rin u belangstel. 
-VJSSER-liiEUBELS, Langstraat 179, 
Kaapstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOlJW, die Beroemde 

Radio-ingenleurs, Stasteweg, PAROW, 
verkoop en berstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrtaltelto
""nnemero. Foon 9-843:1 

<Vervolg van kolom 5) 
se Jyk gevind en Fransina eers 
die volgende middag. 

Mev. Kriel was lid van die 
O.B. van sy ontstaan af en het 
gedien eers as assistent-veld
kornette en later as adjudante. 
Vir die kommandante en as kor
respondente in haar kommando. 
Sy was baie ywerig en het ont
saglik baie gedoen vir die O.B. 
Saam was hul hele huisgesin 
vasberade in hul optrede. Nie 
een van hulle kon swem nie en 
het twee van hulle dus 'n helde
dood gesterf. Ons staan op aan-

Siektee en kwale verban! Opera- dag en bring hulde. Ons diep
slea vermy en geaondheld herstel. 
waarom dan sal u Ianger ly? Skryt, ste meegevoel met mnr. Kriel 
meld besonderhede, raadpleeg Die (veldkt.), sy dogter en familie. 
Boerevrou, Bua 7559

• <~~a~fef~:J'f9 -(E. A. Nel, vir Kom. A17a3.) 
~~~~~~~(j">(~ 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

e Ret u ook gevoel hoe dit smaak wanneer Afrikan.ers 
saam verkeer as· VOLKSGENOTE in plaas van 
PARTY-GENOTE? 

e Ret u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer hy die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

e Ret u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort bet? 

e Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

e Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

e Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van Dm O.B. 
te wen. 

e As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is u 
krag aanstaande week verdubbel! 
~ ~® 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op nDie 
O.B." tot ek u in kennis steZ om toesending te staak. 

Hierby ingesZuit vind u die bedrag van .................... . .. 
........................ vir die eerste ............. ....... maande. 

NAAM ..................... .. ....................................... .. 
(Naam $!11 Adres in gJokletters) 

P08ADRE8 ......... ........ ........ ...... ......................... . 

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

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

· Handtekening. 

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

Voec aaseblief Kommissle by plattelandse tjek.a. 

Buitelanders 
Vir Volledige 

Te Vinde 
Segregasie 

Die stelling wat meermaal in ons blad gemaak is, naam
lik dat die buiteland Suid-Afrika se kleurbeleid sal begryp 
wanneer ons 'n eerlike poging aanwend om algehele se~rega
sie toe te pas, word bevestig deur 'n preclikant van die N.G. 
Kerk, dr. Ben ~larais, in een van 'n reeks artikels oor sy 
ondervindinge in Amerika in Die Vaderland. Hy skryf: 

bedoeling met die nie-blanl(e is, 
kan ons met die nodige kontak 
en geduld sel,erlik <lie goed
keuring of miustens dte begry
pe van die wereld daarvoor ver
kry. Baio wat kritiek daarteen 
voel, meen dat dit ,fantasties" 
en ,hceltemal onuitvoerbaar" 
is, hoewel teoreties venledig
baar. 

'n Week of wat gelede het ek 
die sittings van die Verenigde 
Volke bygewoon. En net om 
aan te dui hoe gelsoleerd Suid
Afrika staan, gee ek die vol
gende voorbeeld: 

In die Politieke Komitee oor 
menslike regte het Suid-Afrika 
en Jemen in die minderheid ge
stem - net hulle twee. :Qie vol
gende dag het die verteenwoor
diger van J emen in die Algeme
ne Vergadering opgestaan en die 
volgende verklaring gedoen: 
.,Ons het teen die menseregte
bepaling in die komitee gestem. 
Ek gee nou net kennis dat ons 
ons beswaar hiermee terugtrek. 
Ons hou nie van ons geselskap 
nie - die Unie van Suid-Afri
ka!" En so staan ons vinger
alleen. 

Dit is die soort' wereld waar
in ons leef en in een van · die 
moeilikste situasies van die 
wereldgeskiedenis 'n nageslag 
moet bou en rigting moet gee 
aan nege miljoen onderhoriges. 
Laat versigtigheid, geduld en 
wysheid ons leuse wees. Elke 
stap wat spanning onnodig ver
meerder en menslike verhou
dings vertroebel, is 'n wapen in 
die hand van ons vyand, vera! 
die in Asiii, en 'n spyker in ons 
eie doodkis. 

GEEN BESWAAR 

Ons kan vandag blankc Suid
Afrika in 'n groot mate saam
suoer deur 'n bloot selfsugtige 
bele'id van ,red jou eie vel," 
maar ua tien en twintig jaar 
moet ons nageslag die wrange 
vrugte daarvan gewis pluk. 
Laat ons bulle dit bespaar. Die 
weg van wysheicl, van christe
like liefde en dat die sterke die 
swakke moet help, en nie net 
oor sy eie belange moet dink 
nie, sal a l m eer vir ons 'in Suid
Afrika bJyk die weg tot die 
lewe te wees en tot uiteimle
like selfbehoud. Of glo ons nie 
meer werklik in die Evangelic 
van Christus nie? 

Een feit het my keer op keer 
getref: 'n Baie groot persentasie 
Amerikaners, as ek hulle die 
standpunt van absolute territo
riale skeidin,g, soos deur die 
Afrikaanse Kerke op Bloemfon
tein uiteengesit, verduidelik, het 
dadelik toegegee dat hulle nie 
beswaar teen so 'n skema kan 
inbring nie. Hulle voeg egter 
dit daarby: !\(its dit werklik 'n 
grootskeepse beleid van tcrri
t{)riale skeiding sal wees en nie 
net woonbuurtskeiding binne 
blan.ke gebiede soos tans veel
al die geval is nie. 

Tweedens verklaar hulle dat 
in so 'n skema vee! grotcr 
grondgebied uiteindclik aan die 
nie-blankes toegese word as wat 
tans die geval is met die reser
wes. En derdens, dat voordat 
negatiewe stappe gedoen word 
om bestaande politieke regte, 
ens., weg te neem, die nie-blan
ke self eers oortuig en gerus
gestel nroet word deur die daar
stelling van die positiewe stappe 
en skemas waarin hy beloof is 
dat hy uiteindelik sal dee!, of 
dat daar minstens vir hom spe
sifiek aangedui sal word hoe en 
waar dit gedoen gaan en kan 
word. 

Teen drie <linge word vera) 
beswaar gemaak: Die wegneem 
van regte op die veronderstel
ling van uiteindelike beter 
aparte regte en ' n eie onaf
hanklike volksbestaan in hul eie 
gebied, onderwyl daar niks ge
doen word aan die positiewe 
u'itvoering van daardie stappe 
nie; die sluiting van geleent
hede vir mense wat binne die
selfde gebied woon, bloot op 

, 

kleurverskil; <lie betaal van 
verskillende lone vir mense 
wat prcsies dieselfde werk doen 
op grond van kleurverskil. 

DIE TAAK 

Verba!!.end baie mense is te 
v'ind vir die . gedagte van 'n eie 
bestaan en aparte ontwi!(ke
lings_ en bestaansmoontlikhede 
vir die nie-blanke. As dit ons 

Drie Lede 
Verdrink 

Op 27 November het die 
Upingtonse kommando's 'n 
sware skok beleef toe mev. Jo
hanna Kriel (37 jaar), haar dog
ter Fransina (17) en Gerhardus 
(Boetie) Kriel (13) op Sondag
middag aldrie in die Oranje
rivier, te Wilgenhoutsdrif, ver
drink het en Carolina Kriel, hul 
oudste dogter, op wonderbaar
like wyse die dood ontkom het. 

AI wat van die hele huisgesin 
oorgebly het, is laasgenoemde 
en die vader, mnr. Alex Kriel. 
Die huisgesin het die Sondag 
die Nagmaal en die middag
diens bygewoon. Na die kerk 
het hulle saam met mev. Lenie 
Rossouw na die rivier gegaan 
om te swem. Die water was vlak, 
maar in die onderkant was 'n 
gat van omtrent 9 vt. diep. 
Fransina het daarin te Iande 
gekom; haar moeder het haar 
te hulp gesnel tesame met mev. 
Rossouw, maar Jaasgenoemde 
moes weer vrugteloos kant toe 
swem. Toe het Boetie Kriel 
gekom en die dieptes ingespring 
in 'n poging om sy moeder te 
help. Mev. Rossouw het om 
hulp gaan roep. Alma! het ver
drink maar Coralina het vir om
trent 50 tree geworstel met die 
dood. Sy het onder die water 
grond gekry en kant toe gespar-

Dit sal ons taak wees om aan 
te dui hoe dit werklikheid kan 
word. Blyk dit dat dit net 'n 
mooi droom is, moet ons dit so 
gou as moontlik vergeet en aan 
'n alternatief dink, wat we! in 

die praktyk uitvoerbaar is. 
Hier le ons taak en ons roe

ping as Kerk en as volk. 

Van Gesin 
Rivier In 

tel. In 'n half-bewustelose toe
stand het hulle haar half uit die 
water op die kant gevind. Die 
moeder is deur mnr. Van der 
Westhuizcn per skuit uit die 
water gehaal. Nadat sy omtrent 
400 tree gedryf het. Kunsmatige 
asemhaling is toegepas maar te
vergeefs. 

Om 10-uur die nag is Boetie 
kolom 2) <Vervolg in 

Somertahberds 

In Hul 

Held ere 

Patrone 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Parow 

KERS- EN NUWE.TAARSWENSE 

Wens u vriende en familielede met Kersfees en 

Nuwejaar geluk in Die O.B. 

2/6 vir 36 woorde (spesiale tarief), en 1d. per 

ekstra woord. Geld moet saamgcstuur word. 

WENSE moet P osbus 

voor 15 Desember. 

1411, 

~ 
\ •• ~1>-~~~\\)'~ 
\·.~~~ ' 

Kaapstad, bereik 

DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
- Beperk -

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA j 
TAKKE: Joba.Dnesburg, Beuool, Vereenlglng, Kaapstad. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 13 DESEMBER 1950 BLADSYVYF 

GRYSE GENERAAL SE LYDENSWEG: socRe 
SEDERT 1945 AANGEHOU 

Op 2 6 September h e t ·die h ooggeregsh of in Brussel die verhoor teen 
die vormalige hoof van die Duitse mi,ite re h estuur in Belgie en Noord
Frankr) k voortgesit uadat dit vir dl'ie m aande sed ert Mei onderbreek was. 
Genl. Alexander von Falkenhausen is as ,oorlogsmisdadiger" aangekla en 
wei weens die tert-gstelling van gyselaars, die d eportasic van Jode en die 
deporlasie van Belgiese hurgere vir gedwonge arheid in Duitsland. Die 
generaal h et op hierdie aanklagte skuld ontken , hoewf'l h y verantwoor
delikheid aanvaar vir aile m aatreels wat d eur hom of sy ondergesk iktes 
getref is. 

In die afgelope drie m aande h et die Belgiese hof lwm hesig gehou 
m et die getuienis van d ie w tafsienhare getal getuies. Die groot h elang
stelling van die p ubliek en per s en die stapels br iewc wat die hof hert-ik 
en die groot getalle VOOI'aanstaande getuies gee ' u hegrip '\'811 wat die 
verhoor van die 72-jarige genE"raal b ett-k en wat op alit- vrae h eht-t-rst en 
k ort·ek antwoord. l\laar die beste aanvulling van wat in. die verhoor 
behandel word, h; die daghoek "'an die gent-raal wat by in die jart- van sy 
gevangeneskap geskryf het en wat die t-in tlike gewig van die verh oor 
openbaar. 

Op 14 Julie 1944 - nadat Von 
Falkenhausen vier jaar lank sy 
taak as hoof van die miliUire 
bcstuur in Belgic uitgevoer hct 
- is hy op bevel van Hitler 
van sy amp onthcf omdat hy 
te vriendelik tcncoor di~ Beige 
sou gewees hct en nie die ,rig
lyne" wat deur Berlyn uitgc
stuur is, na wens uitgevoer hct 
nie. Kort daarna is hy deur die 
Gestapo gevange geneem en na 
die konsentrasickamp Dachau 
gestuur. 

,Op 5 Mei 1945" - so skryf 
die generaal in sy dagboek -
,is ons (die gcvangenes van 
Dachau) deur die Gealliccrdcs 
oorgeneem en per vliegtuig na 
Napels gcbring. Die Amer iknan
se olfisier , k olonel E llis, bet ru
les van my ntgevat wat die S.S. 
m y gelaat b et: goue polsbor losie, 
bandskoene, sakdoek, papierc, 
ens. Die "Stt>rre van d ie Ita
liaanse..ht>mcl bet deur die stuk
kende dnk geglinster. Ook my 
koffers is let>g gephmder. Alles 
lyk na ' n n u we iy<lensweg. Die 
weldade van d ie volkereg geld 
nie vir <lie verloorder n ie. 

D E UR GEPEUPEL BEDREI G 

.,Vcrdcr met die vliegtuig na 
Parys. Op die Montmartre het 
die mcnigte ons bedreig en ek 
moes my teen 'n man vcrdcdig 
wat my met 'n bcsem te lyf 
wou gaan." 

gcsicn daar in die gctuie-gebou 
gccn pick meer is nic, hct hy 
my in die gebou vir aangeklaag
des laat bring - en my dus as 
sodanig last behandcl. 

SY VROU GESKIET 

,Ek b et so pas berig van m y 
vrou ontvang. Sy is op 10 1'1-lei 
deur 'n Ameriknanse soldaat ge
skiet, en bet maandelank in 'n 
hospitaal gelP en bet n ooit weer 
bcter geword n ie. Sy besit niks 
meer om van te lewe n ie. 

22 Maart: ,Tcrug in Dachau. 
26 April: ,Vcrvoer in 'n roof

dier hok r- wat van buite soos 
'n rooikrujswa geverf is - na 
Ncurenberg saam met genl. Von 
Brauchitsch en Kesselring. 
B ra uchitsch is reeds lankal siek 
en bet beswyk toe b y sy b ngn
sie in sy sel wou sleep. 

17 Julie: , Allendorf by Mar
burg (Duitsland). Ons is (dcur 
die Amcrikancrs) bcveel om 
oorlogsgeskicdcnis te bock tc 
stel. Ek hct niks gehad om te 
skryf nic aangcsicn ck gccn 
oorlog gcvocr hct nie. Hulle 
bet m y tot oorlogsmis<ln<l iger 
verklaar . D ie na. Engela nd uit
geweke Belgiese minister ie bet 
my reeds in 19!0 by voorbaat 
al. op die J~·s geplaas. 

BEHAE IN SMART 

16 Junic 1945 in Frankfort ,.Op 24 Fcbruarie gcvangc gc-
(Duitsland). nccm dcur 'n B elgiesc kolonel 

l5 Julie per vliegtuig na Engc- wat my na BelgiC gcncem hct. 
land. Gcvangcnis van St. Gillis. Op 21 

23 Augustus: ,Ek word weer Mci in die vesting van Luttich. 
aan die Amerikancrs ultgelewer. Op ' 17 November 1948 tcrug na 
Vull sci. Ek word nlc toegclaat St. Gillis. By die vrrbore bet 
om my te was nic. dit m y opgeval dnt hulle geen 

V c rho or de u r 'n Be I g: materi!Ull teen my h et nie. 
Dit is duidelik dat hy matcriaal ,Ek is al moeg van al die 
wll insamel teen die Belgiese hcen en weer gejaag", skryf die 
koning. Hy is ontcvrcde omdat toe 70-jarige gcncraal in sy 
ek vir al sy beskuldigings mak- dagbock. ,Ek wil nie meer 
like teenbewysc hct. daaroor praat nie, dat ek aan 

24 September: ,Gcvangcnis in die sterfbed van my vrou swaar 
Ncurenberg. J.!y krang, das, bewaak en gebof\i vcrvoer is. 
skocnveters, is weggeneem. Ek Dat my n ie een!! t oegestaan is 
Jy aan 'n skeur in die derm-

1
om die Sakrament saom met 

vllcs. Owerste Andrus (Ameri- , haar t e ontvang, op baar dood 
kaner ) verklaar dat ek bier as tt" wag en 'n bandvol grond op 
gctuic moet verskyn, maar aan- hnar d oodkis te werp nie. Hul-

NET 'N PAAR ITEMsg · 
om u in staat te stel om ons pryse te \'ergelyk 

'II Boston Potlood-skerpmakers ... • .. . ... ... ... fr 15/- elk . 
I Mercury Draadhcg-masjicnc .. . .. . ... .. . ... ~' 29/6 elk ' 
I Dubbele Glas-Inkpotte .. . .. . .. . .. . ... ... .. . .. . @ 6/9 elk 

Afrolpapicr, 13 dm. x 8 dm. .. . .. . .. . .. . @ 7/- per R iem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm . .. .......... @ 7/8 per Ricm 
Tikpapler, 10 dm. x 8 dm. .. . .. . .. . .. . @ 5/7 per R iem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

prysc ·mnaf £:3/IS/-

Alle J( antoorbenodigdlredc voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgcnde bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
GNiote K erkgebou 822, KAAPSTAD T elefoon 2-7071 

le b et u it m y teed 'n sensasie, 
u it d ie la aste reis van m y l e
wens- en lydensgenote ' n open
ba re skouspel gernaak - net 
soos 'n teregstelling. Ek b et 
genoeg." 

GOEIE GETUIEI\"'S 

Maar die tccnstanders van die 
gryse generaal hct nog n ie ge
nocg nie. Die vcrhoor in B rus
scl gee daar blyke genoeg van, 
al gaan daar ontsaglik vee! 
stemme van gewigtige getuies 
op wat Vorr Falkcnhausen sc 
onskuld vcrsckcr -- wat van sy 
ridderlikhcld, sy korrckte en 
mcnslike houding gedurendc sy 
ampstermyn in Belgie kan gc
tuig. So hct die Belgiese gcnc
raal Goethals verklaar dat Von 
Falkenhauscn hom en andcr 
Belgiese offisicrc se lewens gc
red het dcur hulle in 'n krygs
gevangcnckamp tc laat bring 
bet voordat die Gestapo hullc kon 
kry. Die Belg Lantshcer, wat 
tydens die besetting advokaat 
by die ,Raad van Cassatic" in 
Brusscl was, bet getuig dat 30 
perscnt van die wat as gysclaars 
aangemcrk was, deur Von Fal
kenhauscn tcrugverwys Is. Die 
Ieier van die Belgicsc Rooi 
Kruis hct bcvestig dat wanneer 
Von Falkenhausen op bevel van 
Hitler tot die doodskict van gy
selaars moes oorgaan, die gene
raal slcgs sy toestemmlng tot 
die doodskiet van mcnsc gegee 
bet wat reeds weens 'n strafbare 
oortredlng ter dood veroordeel 
was. En die voormaligc Belgie
se minister van justisic vcrscker 
dat Von Falkenhausen die Beige 
mccr as een keer van crger 
dlngc bewaar het en dat Belgie 
alles tc vcrlorc sou gehad het 
indien hy uit sy amp onthcf sou 
gcwecs het. Uit Belgic Is ook 
berlg dat 'n hooggcplaaste per
soon verlede jaar gcwcier het 
om 'n ercorde te ontvang so
lank Von Falkenhauscn ag
tcr die tralies sit ~ ,,'n man 
wat mcer vir Bclgiil gcdoen het 
as ck self." 

BRON VAN VERVOLGING 

I n die afgelope maande van 
verhoor het d ie swaartepunt gc
rus op die doodskict van gysc
I!Ulrs, waarby die Belgiese reg
tcrs in hoofsaak stcun op die 
Bclgiese reg wat die doodskict 
van gyselaars as moord beskou. 
Falkenhausen plcit daarop dat 
hy onder rcgstrcckse bevel ge
staan bet en mccr as eenmaal 
op gevaar van sy ele !ewe bc
swaar gemaak het teen bevcle. 

Aan die andcr kant was die 
generaal vcrantwoordelik vir die 
lewe van sy soldate. ,.Sedert die 
besetting word die Beige dcur 
hul vlugtcling-regering tot op
roer opgeswccp", skryJ hy. Ver
al bet die brdry wigbe1d van die 
ondergrond!l!e versetplegers toe
geneem · nadat Duitsland teen 

14gg. :-:. ,. F • : = ' 11 R usland begin oorlogvoer b et . 

(ONS DUITSE K ORRESP ON

D ENT) 
U KRY 

Dit is opmcrklik dat die g'etal 
persone wat vergoeding els op 
grond van doodgeskiete gysc
laars intussen gcstyg hct na 16 
en dat die voormalige Ieier van 
die Komm~nistiese Party, For
teyne, as advokaat vir bulle op
gctrce het. Ongetwyfcld moct 
een van Falkenhauscn sc tak
tiese teenstandcrs bier gesoek 
word - die ander kom ult 'n 
heeltemal ander kamp: ult die 
binnelandse verwarring en die 
magspoliticke stryd in Belgie 
self, wat reeds begin hct toe 'n 
gedceltc van die Belgicsc rcgc
ring na Londen gevlug en ko
ning Leopold verklaar hct dat 
hy die lot van sy volk In Bclgie 
wil dccl. 

Die begin van hicrdic uitcen
scttingc val in die tyd toe genl. 
Von Falkenhausen In die og
gcndskemering Brussel in sy 
motor genader het om sy amp 
tc aanvaar in Mel 1940. Vlak 
voor Brussel, toe die toppc van 
die gcbou van justisle net her
kcnbaar was, hct Von Falken
hauscn sy bestuurdcr laat stil
hou en met sy vlngcr gerig op 
die torings van die gebou, aan 
sy staflede gese: ,Nccm daardic 
beeld as 'n slmbool en plaas 
reg en menslikheid bo alles." 

Dit was diesclfdc gcbou van 
justisie waarin die gcneraal nou 
tien jaar later aangekla staan. 
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sal wei toon of reg en menslik-

hcid bo alles gcstcl sal word. ••••••••••••• 

\ 

" 

d, --

Om tc vertrek en te weet dat alles van 
die ccrstc tot die laastc vir u gerief gereel 
en a~tcrm<!kaar is-dit is inderwaarheid 
!n genot wanneer 'n mens op reis gaan. 
En dit is nou presics waarvoor die S.A.S.
toeristeburo bestaan. 

Kaartjics, plekbcsprekings vir land-, 
sec- of lugrei~e, hotclakkommodasic, 
maaltyc en beddegocd ondcrweg-dit word 
allcs vir u gerd!l as u dit aan die Buro oor
laat. Indien u per Springbokdiens rcis en u 
dcur middel van die Toeristcburo u plck 
bcspreek, dan sal u hotclakkommodasie in 
die Verenigde Koninkryk vir u gerccl word. 

Ecn kantoor om te bcsoek, een bctaling 
om te maak en u is gereed vir 'n aange
name reis. 
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700 DUitse So/date 
Wag Nog Op Verhoor 
Terwyl Sowjet Dreig 

Hoe ver agter die tyd die Wes-Europese moondhede in die huidige 
gevaarvolle wereldomstandighede lewe, blyk uit die feit dat terw)l Rusland 
etlike Nazi-generaals gebruik om 'n Oos-Duitse leer op die been te hou, 
die Westerse oorwinnaars nog steeds - vyf jaar na die oorlog - hcsig 
is m et verhore van Duitsc offisiere as ,oorlogsmisdadigers". Teen bier
die uitgerekte haa~kocling begin die W es-Duitsc openbare mening tans in 
opstand kom. 

,Dit is uiters betreurenswaar
dig dat oorlogsmisdaadverhore 
nog steeds in Frankryk en Bel
glli aan die gang is," het die 
Duitse minister van justisie, dr. 
Thomas Dehler, verlede week 
gesli. 

Die blad ,Der Mittag" ver
klaar: Die tyd vir politieke ver
hore ls verby. Ons staan op 'n 
keerpunt in Westerse beleid wat 
op die duur sal beteken die op
bouing van die Westerse stelsel 
met Dultsland as 'n bondgc
noot." 

Volgens berekening word nog 
meer as '700 Duitsers- deur die 
Westerse Geallieerdes aangebou 
vir verboor op grond van be
weerde oorlogsmisdade. Dat 
mense vyt ja.ar lank moes wag 
vir die insameling van getuieni!! 
teen bulle is 'n klad op diegene 
wat wil voorgee dat bulle die 
Dultsers in die demokrasie wil 
opvoed. Bale van hierdie aan
geboude& bet self geen oortre
dings hoegenaamd begaan nle, 
en hul aanbouding geskied bloot 
op grond van die feit dat bulle 
aan die een of ander leereen
held behoort bet wat dan die 
een of ander misdryf in die oe 
van die Weste begaan bet - die 
sogenaamde beginsel \'an gesa
mentlike verantwoordelikbeid 
wat ook by ons mboorlingstam
me In die verlede gegeld bet. 

E IS HERSTEL VAN EER 

Die standpunt van die Dultse 
soldate oor die algemeen is dat 
bulle nic die wapen vir die 
Weste sal opneem solank hul 
eer deur die modder gesleep 
word met ,oorlogsmisdaad-ver
hore" nie. 'n Tydjie gclcdc het 
die offisiere wat georganiseer is 
in die Bruderschaft 'n vcrkla
ring uitgereik waarin hulle aan
kondig dat hulle sal weier om 
die wapen namens die Wcstcrse 
moondhedc op te neem tensy 
bulle in ere en in hulle ecr her
stel word. 

Vyf jaar lank, verklaar die 
oftisiere is hulle agtervolg en 
beswadder. 

Die meeste lede van die Bru
derschaft is voormalige Duitse 
stafoffisiere, wat nog steeds 'n 
,beplanningspersoneel" daarop 
nahou en planne opstel vir 'n 
Duitse leer of 'n Duitse kon
tingent in die Wes-Europese 
verdedigingstelsel. 

Baie van bulle is deskundiges 
in tcnkoorlogvoering en goed 
vertroud met die Russc se oor
logstaktiek. 

'n Soortgelyke standpunt word 
ingeneem in briefwisseling met 
leiers van die ,noodvereniging 
van voormalige Weermag-lede," 
'n organisasie wat die besker
mlng beoog van die finansU!le en 

wetlike regte van voormalige 
beroepsoldate. 

,Geen beroepsoldaat sal die 
wapen aanraak tensy ons eer 
smetloos gestel word nie," lui 
dit. ,Jare lank al word ons 
goeie naam beswadder. 1\l aar 
nou word van ODS verwag om 
ODS weer skielik beskikbaar te 
stel as kanonvoer vir die Wes
terse Geallieerdes.'' · 

BELEID VERANDER 

In hierdie opsig het die Ame
rikaners geruime tyd gelede al 
tot nugterheid gekom as gevolg 
van die besef dat die Dultsers 
nuttige bondgenote lean wces in 
die stryd teen Rusland. Gevolg
Iik is daar 'n paar maande ge
lede 'n hersieningskomitce na 
Duitsland gestuur om die von
nisse van Neurenberg tc her
sien. Etlike veroordceldes is 
deur hierdie komitee reeds op 
vrye voet gestel. 

VLOTTENDE STEM LAAT 
BRITSE REGERING KANTEL 

Verder het die Amerlkaners 
ook die dissipline oor hul eie 
besettlngstroepe in die jongste 
tyd aansienlik verskerp. Dingc 
wat voorheen oor die hoot· gc
sien is as 'n soort straf of ver
nedering vir die Duitsers, word 
nou streng gestraf. Drie kolo
nclle en vyf offisiere van laer 
rang is die jongste tyd tronk 
toe gestuur deur 'n mllitlire hof 
vir verskillende oortrcdings. 
Een kolonel is afgedank en vir 
18 maande tronk toe gestuur na
dat hy 'n Duitse meisie onbe
taamlik aangerand bet, terwyl 
'n ander offisier gestraf is na
dat hy drie Duitse voetgangers 
omgery bet. 

Berigte uit Brittanje is feitlik eenstemmig dat die Ar
beiderbewind se dae getel is. Die jongste vervroegde ver
kiesing aan die be-gin van jaar bet die party ternouernood 
met 'n balfdosyn setels gewen nada.t by slegs vier en 'n half 
jaar gelede 'n byna tweederde-meerderbeid by die stembus 
bebaa.l bet. 

(Vervolg van kolom 5) 

verdediging van \Ves-Europa, 
maar eis gelyke regte vir gclyke 
pligte en 'n beleid teenoor die 
Wes-Duitse volk wat minder 
deurspek is van agtcrdog en 
teenstrydighede. Verklarings 
nag onlangs ln Gcalllcerdc 
kringe gemaak dat ,voorsorg 
getref moet word ln geval die 
Duitsers weer wild sou word", 
gee nie te vee! blyke van diplo
masie en sielkundige begrip nic. 

Die redes vir hierdie agterult
gang, soos opgenoem deur die 
Sunday Pictorial, is interessant, 
vcral ook vir Suid-Afrika omdat 
die Britse stclsel hier in swang 
ls en dieseltde feite dus ook vir 
ons geld: 

,Die onpartydige waarnemer 
wat die regering se dade van die 
afgelopc agttien maande na
gaan, sal verwonder wees oor 
hlerdie kentering in die politle
ke geluk. Ondanks a! die swart
galllge voorspellings van Tory
kant was devaluasie so 'n wei
alae dat die Amerikancrs tans 
aan die hand doen dat die Brit
ae Marshallhulp voor 1952 be
elndig moet word. 

,Wat pryse betref, is dit, soos 
mnr. Galtskell, die minister van 
flnansies, dit in sy eerste toe
apraak onweerspreeklik aange
toon bet, in geen ander land ter 
wlireld so konstant gehou soos 
hier nie (hoe dikwels kry ons 
volk nie dleselfde versekering 
van sy regering nie!-Red.) Jlfet 
so is mnr. Bevan reg in sy 
aanspraak dat ons mee'r en be
ter huise gebou het as enlge 
land ln die wereld, en dat ons 
inderdaad meer huise per kop 
van die bevolking besit as voor 
die oorlog. 

,Indien ons nie alles onder die 
Arbeldersbewind verkry het wat 
ons begeer nie, dan is ons ten 
minste 'n groot dee! van die el
lende gespaar van 'n radelose 
wlireld. 

,,Dlt Is alles baie waar, maar 
dit s6 niks. Die vlottende stem, 
wat verkiesings beslis, is nooit 
beindruk wanneer by deur poli-

tiel vertel word dat by of beter 
daaraaR toe is as wat by dink 
of dat by slegter daaraan toe 
sou gewees bet onder die teen
party nie. 

,By is alleen oor twee dinge 
bekommerd - die lewensduurte 
en die woningskaarste. Hy is 
,teen" bulle, en aangesien die 
Tories bale luidrugtig ook ,teen" 
bulle is, is by geneig om Tory 
te stem." 

In die afgelope verkiesings 
was die Sosiaal-demokrate nie 
soseer die winners as wat die 
Geallieerdes - en agter bulle 
Adenauer - die verloorders was 
nie. 

TOESPRAAK 

KOl\11\IANDANT-GENERAAL 

Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
Nou verkrygbaar in pamfletvorm teen 1/ - per dosyn. 

Beste! by: 
Posbus ~411, Kaapstad. 
Posbus 1059, Pretoria. 

Voorraad beperk. Bestel dadelik. 
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Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Beeoek OM of akr7f om lleeoiMierbede. 

. . . . ~ .... 

Uitspraak Teen 
Geallieerdes 

By die Ia.nddagverkiesings in Wiirttemberg-Baden, 
Hesse en Beiere op 17 en 26 November bet die Sosiaal-demo
kratiese Party (opposisie) 'n meerderheid ontvang terwyl 
die Christelik-demokratiese Party (regeringsparty van dr. 
Adenauer) aansienlike verliese gely bet. Aangesien die 
buitelandse pers die uitslag oor die boeg nn herbewapening 
wou gooi, ontstaan die vraag of dit beskou moet word as 
'n uitspraak van die Duitse volk teen 'n Duitse militere by
drae tot die verdediging van Europa. Ons Duitse korres
pondent skryf hieroor: 

Na wattcr kant die Duitse 
volk hom ook al mag gooi, dit 
sal altyd die ecn of andcr be
setter mishaag. Toe byvoorbeeld 
die Duitse volk in 1949 in die 
vcrkiesing vir die Bondsrepu
bliek as gevolg van sy onder
vinding aan eie lyf met Moskou 
ten gunste van die \Veste ge
stem het, het daar in die Wes
terse kamp waarskuwendc 
stcmmc opgegaan dat hierdie 
verskuiwing na regs die bewys 

herbewapening van Duitsland 
is maar net 'n omkerlng van 
die tydsverloop van die voorge
stelde voorwaardes. Oak dr. 
Schumacher hct verklaar dat hy 
diensweiering nic sal duld nie 
indien aan die Duitsc volk wa
pens gegee word onder sy voor
waardes. Die stryd tussen die 
twee partye is vcrskerp en die 
vermoede bestaan dat dr. Schu
macher met groter ywcr na die 
ontbinding van die Adenauer
kabinet sal streef om self aan 
die mag te kom. Die Duitsc 
volk in sy meerderheid streef 
beslis nie hierdic doe! na nie, 
net so min as wat die ekono
miese beleid van die Sosiaal
demokrate vir bulle aantreklik 

is van 'n nuwe en gevaarlike 
Duitse nasionallsme en milita
risme. Die houding van die 
Geallieerdes daarna hct ten 
duidelikste getoon tot watter 
mate hulle deur hierdie stemme 
bei'nvloed is, en die regcring 
van Bonn bet ongetwyfeld 'n is. 
moeilike taak gehad. TEEN GEALLIEERDES 

Hoe ongegrond hierdie voor
spellings was, bet die jongste 
landdag-verkiesings b e w y s, 
want hierdie keer was daar 'n 
ommeswaai na links · na die 
Sosiaal-demokratc. Maar dit 
skyn nag mindcr tc bcvredig, 
want nou word weer gese dat 
die Duitsers Kommunisties word 
- ten spyte van die felt dat die 
Kommunistiese Party al sy se
tcls verloor het. 

GEWILLIG 

Die verskil in standpunt tus
sen dr. Schumacher (opposisie
leier) en dr. Adenauer oor die 

Die verklaring vir die omme
swaai le daarin dat die Wes
Duitse volk hom teen die Geal
Iieerdes gedraai bet en persoon
lik teen dr. Adenauer wat die 
indruk geskep het dat by in die 
geheim met die Geallieerdes 'n 
beslissing wil neem oor die be
langrike vraag!;tuk van herbe
wapening. Die Wes-Duitse volk 
is gekant teen die Geallieerde 
metode om Duitsers te werf as 
tweedeklas soldate. Hulle besef 
die noodsaaklikheid van "n 
Duitse militere bydrae tot die 

(Vervolg in kolom 3) 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel 
van ryk belee virginiese 

tabak; gcwaarborg 100% 
suiwer, eerstegraadse blaar. 

(f ~rnthrarult 
ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

WIT VIR FILTER 

,,Die sigaret wat ,, altoos graag wou rook" 
(opltrtl lU 18 
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