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Wil Britte Onsydig Bly 
In Oorlog? 

Churchill, Ieier van die Britse opposisie, bet verlede 
week die regering gewaarsku om nie 'n afwykende koers in 
te slaan nie, maar die eenheid van die V.V.O. te bewaar. Hy 
bet bulle aangeraai om voortdurend in gedagte te hou ,die 
ernstige gevolge wat ons almal sal tref indien daar enige 
ernstige verskil ontstaan tussen ons beleid en die van die 
Verenigde State, en indien enige diepgaande ''erskil in die 
V. V.O. veroorsaak sou word deur maneuwers wat klaarblyk
lik in die belang van Rusland is." 

Op hierdie oomblik bet ver- 1 heid van die Empire en van 
skeie regeringslede uitgeroep: ander ,.vrcdcllewende" volke 
,Ons gaan ons nie in 'n oor- wil bcwaar, maar dat bulle 
lor Iaat sleep nie !" 

1 
darem ook nie halsoorkop die 

Die eerste minister, Clement hoop moet laat vaar op 'n 
Attlee, bet 'n gerusstellende 

1 

vreedsamc skikking nie. 
antwoord probeer gee deur te 
beklemtoon dat bulle die een- <Lees ons boofartikel). 

Indie is nog 'n ,Do
minium" van die Em
pire en die ,Statebond" 
is nog Brits ten spyte 
van verduidelikings van 
nasionale kant dat ons 
nie meer 'n .. Empire het 
nie maar 'n Statebond 
wat nie Brits is nie. 

'n Paar weke gelede bet Die 
Burger beswaar gemaak omdat 
sommige mense nog praat van 
die .,Britse Statebond". Die 
blad bet aangevoer dat die 
meerderheid van die inwoners 
van die .,Statebond" nle van 
Britse atkoms Is nle. .,Hier
die !cite Is op opeenvolgcnde 
Statebondskonferensies crken 
deur die weglating, in amptclike 
stukke, van die ou en verou
derde beskrywing ,Brits', wat 
klaarblyklik nie Ianger van toe
passing is nie. Af en toe glip 
dit nog uit by mense wat oor 
lange jare gewoon geraak bet 
om ,Britse Statebond' te s~. 

Maar ons meen tog dat die 
stille verandering van naam 
wat in amptelike verklarings 
aangebring 'is, bedoel was as 
Ieiding vir een en alma!." 

Dan waarsku die blad dat 

hierdic houding om van .,Britse" 
Statebond te praat - wat hy 
aan die begin beskryf as .,werk
lllt teleurstellend" - die uit
werking sal he dat dit die 
,.louc en neutrale houding van 
groot seksies van die openbare 
mening in sommlge Statebonds
lande teenoor die Statebond as 
instelllng <sal) verander in 
vyandlgheid." 

OM DIE BOS LEI 

Uit bostaande kan a.fgelei 
word dat daar 'n begeerte by 
sommige van die buldige nasio
n.ale leiers bestaan om deur 
wegla.ting van die woord 
,Brits" die ,,loue en neutrale" 
- en ons wil byvoe.r ,repnbli
keinse" - elemente te paai om 
binne die Empire te bly. Hulle 
moet, net soos die Sappe van 
veertig jaar gelede glo gemaak 
bet da.t die Empire nou 'n nuwe 
en goeie ding is, oortulg word 
van die veramlerlng wat die 
Empire ondergaan het van 'n 
,Britse" dinK tot 'n ,eie" ding 
waarin ,die Britte 'n minder
heid vorm." 

lUnar dit moet tog vir elkeen 
duidelik wees dat die Empire 
sy Britse karukter nog nooit 
ontleen het IUlll die nasionali
teit van die onderworpe Indiers, 

VRYE REPUBLIEK WORD AL 
•• 

MEER VERLOEN 
Op 27 Februarie gaan die Ossewahrandwag die vryheidsvure weer 

dwarsdeur die land aan die brand steek. Dit sal geskied teen die donker 
agtergrond van Britse pogings om Suid-Afrika hegter as ooit aan die 
Empire vas te knoop - l>Ogings wat nie heeltemal sonder welslae is nie. 
DIE O.B. ag dit daarom noodsaaklik om weereens, en ongelukkig met 
vaster grond onder sy voete, te waarsku teen die stelselmatige ondermy
ning van die republikeim;c ideaal waarvan dnnr in die afgelope paar weke 
weer genoegeame getuienis was. 

Republikeinse Suid-Afrika is hesig om hom ' n rad voor die oe te laat 
draai wat sy gedagtes afwend van sy eeu-oue strewe en h om met allerlei 
sinsbedrog laat vaster koppel aan die Britse Empire wat soveel ellende in 
ous land veroorsaak het en op niks anders uit is as hevordering van Brit
tanje se belange nie. 

Die ultlatlng van min. T. E. 
Donres na die Empire-konfe
rensle in lerland waarin by 
laasgenoemde verw:yt omdat 
hulle nie ook binne die Empire 
.-ebly bet nie, openbaar 'n diep
raande ommeswaai &over dit 
sekere leiers van die H.N.P. 
betref. Wa.a.r die volk vnn 
Suld-Afrika voorbeen ,die pad 
van lerland" voorgebou is as 
die weg wat ons moes bewan
del, kom die plaasvervanger 
van die eerste minister nou en 
VI'YB die Iere ,die pa.d van In
die" ann as die eintlike koers 
wat gevolg beboort te word. 

Dat hierdie ommeswaai nie 
net tot enkele leldende figure 
beperk is nie, maar reeds a.f
gesak bet na die bree lae, blyk 
uit die verklarlng van die taks
voorsitter van Worcester, ook 
in Ierland, dat Suid-Afrika 
.,voile en volledige vryheid" 
blnne die Empire het. Dit lyk 
amper of voormali&'e republi
keine nou deur 'n sendingsywer 
na Ierland gedryf word om 
da.a.rdie stoere vryheidsvolk tot 
die Britse imperialisme te gaan 
bekeer. 

lede elkc dag verneem. Hul 
standpunt is dat .,die wereld
omstandighede" Suid-Afrika 
dwing om sy hell binne die 
Empire te sock. Hierdie mense 
vergeet dat die Sappe van 1912, 
en later, pre!lies dieselfde argu
ment gebruik het. So bet genl. 
Schalk Bure-er in 1918 op Del
mas bomself 'n republikein ge
noem, maar ann:e,·oer dat twee 
dinge in die pad van 'n repu
bliek staan: ,Ons onderlinge 
onenigheid en 'n nakende kaf
fergevaar." Genl. Botba. self 
het by meer as een geleentbeld 
gese dat by ook republikeins is, 
maar ,dit is nie nou die tyd 
vir 'n republlek nle." 

VERLORE VEERTIG JAAR 

wels in bale sterker woorde be
klemtoon - dat die B r itse Ryk 
nie 'n organisasie is nie - dlt 
is 'n lewende organisme.'' 

Dit Is betekenisvolle woorde. 
Ult 'n organisasie kan mens 
maklilt ,bedank", maar dlt is 
bale moelliker om 'n deel van 
'n ,,lewendo organisme" te ver
wyder. 

STEEDS HEGTER 

By dicselfde geleentheid het 
dr. Malan beklemtoon dat die 
Empire na elke stap van so
genaamde .,groter vryheld" wat 
hy aan sy onderhoriges verleen 
het, hegter aaneengegroel het. 
Woordcllks het die ecrste minis
ter verklaar: 

,A'i die bande wat bind, 
lo&ser gemaak was in die ver-

- lede nn tyd tot tyd, as dit 
nodig geword bet om bande 
losser te maak, dan bet die 
Statebond dit nog altyd reg
gekry om beslag te le op die 
gees.'' 

Halwe E.eu 
Se Stryd 

Tevergeefs 
met, en ek verwelkom die werk 
wat die eerste minister verrig 
bet ••• Daar is in werklikheid 
geen verskil tussen die uiteen
setting va.n die Eerste Minister 
va.n die konstitusionele poslsie 
en die sienswyse wat ek self 
toegedaan is en wat ek probeer 
het om aan hierdie komltee te 
verduidelik nie.'' 

Dit is in bierdie stadium mis
kien niks meer as billlk om 
daarop te wys dat mlnstens 
ccn lid van die kabinet hom 
nie met dr. Malan en genl. 
Smuts se standpunt vereensel
wlg het nie. Tydens dicselfde 
bcspreking het mnr. J. G. Stry
dom, Transva.alse Ieier van die 
H.N.P., gese: .,Die Nasionale 
Party se beleid is duidelik, nl. 
die uiteindelike skepping van 
·n republiek, afge~kei ,·an Brit
tanje en die Ryk.'' 

1\IOEILIKER 

Boere of Iere nie, maar aan 
die nasionaliteit van sy 
oorbeerser wat, volgens die 
jongste Emplre-formule, nog 
steeds die .,hoof" en ,simbool" 
van die Statebond is. Dus, net 
soos die Romelnse Ryk Romeins 
was ondanl<s die Jodc en Grieke 
wat daarin was, bly die Britse 
Statebond Brits solank as wat 
hy 'n gemeenskaplike hoof of 
,,simbool" in Brittanje het. 

\VAT S!: BRITTE 

Maar die saak boef nie met 
logiese argumente afgemaak te 
word nie. Die vraag is wat is 
die standpunt van diegene wat 
ons ons ,nuwe status" gegee 
bet. 

Na die Londense konferensie 
van 1949 hct die Britse eerste 
minister, Clement Attlee, op die 
vra.a,g waarom daar wei in die 
eerste paragraaf van die Lon
dense Verklaring van ,.Britse 
Statebond" gepraat word, maar 
in die latcre paragrawe net van 
.,Statcbond", geantwoord da.t 
daar geen ooreenkoms was om 
enigeen van die terme ,State
bond", ,Britse Statebond" of 
.,Empire" te aanvaar of uit te 
sluit nie, eu da.t geen sodanlge 
beslissing deur die Bri~e re
gering self geneem Is nie. 

Hy bet daaraan toegevoe&' dat 
a.angcsien gevoelens in ver
killende dele van die Empire 

,·erslcil, elkeen die term kan 
:~ebruik wat hy verkies. 

:\IINISTER SE TERl\1 

Dit is dan ook opvallend dat 
die Britse minister van state
bondsbctrekkinge, Gordon Wal
ker, wat tans in Suid-Afrlka 
is, nog gebruik maak van die 
woord ,,Britse Statebond". Wat 
meer is, die heer Gordon Wal
ker, gee hoegenaamd nie die 
indruk wat ons Emplre-republi
keinse vriendc hier so graag 
probeer gee nie, dat lndle deur 
sy republiekwording opgehou 
het om 'n ,.Dominium" te wees 
nie. In 'n ondcrhoud met Rho
desiese persmanne het hy gese: 

,Hoewel die lndlese DOMI
Niml die statu<J van 'n repu
bliek het, bet dit in geen op
sig sy verhouding tot ANDER 
dominiums nadelie- beinvloed 
nie." 
Die ,,Statebond" bly dus nog 

Brits en sy ~lajesteit se repu
bliek bly nog domlniums. 

, BES IT VOLLE 
VRYHEID BINNE 

EMPIRE " 
Die Cape Times berig dat 

mnr. P. A. Malan, neef van dr. 
Malan en voorsitter van die 
\Voreesterse H.N.P.-Tak, so pas 
va.n 'n bes.oek aan Europa te
ruggekeer het waar by ook 
onder meer Ierland aangedoen 
het. Die blad haal mnr. :1\lalan 
se cit' woorde as volg aan: 

.,Ek het my Suid-Ierlandse 
vricnde meegedeel dat ons In 
die Unie volle en volledlge 
vryheid besit, terwyl ons ter
sclfdertyd harmonies blnne 
d ie Statebond saamwerk." 

K apt. Slegtkamp 
Agteruit 

,0:1\ISTANDIGHEDE" 

Maar dlt is nle net aan open
bare uitlatlngs waaraan die ge
vaar van republikeinse ver
loening geken word nie. Plelt
besorging van ons deelgenoot
skap san die Empire word uit 
die mond van gewone H.N.P.-

Sedertdien bet daar reeds by
na veertig jaar verloop en nog 
hoor 'n mens - maar nou uit 
ander monde - dat die tyd nle 
ryp is nie. Intussen word ons 
steeds begter aan die Empire 
gekoppt'l of - om die term van 
dr. l\lalnn te gebruik - groei 
ons steeds hegter met die Em
pire saam, want ook dr. l\lnlan 
aanvaar nou die standpunt van 
wylo genl. Smuts da.t die Em
pire .,'n lewende organisme" is 
wat ontwikkel. 

By sy terugkeer uit Londen 
het die cerste minister naamllk 
gese: 

,Dit is dikwels gese - ek 
dink my ugbare vrlend da.ar 
aa.n die anderkant van die 
Huls (genl. Smuts) bet dlt dlk-

Dr. Malan het 'n paar oom
blikke later self die bewys ge
lewer van sy stelling deur te 
verklaar: ,Op een punt voel 
ons nou eens en stnan ons by
mekaar, en dit i!J da.t ons 
graag by die Statebond onder 
enige omstandlgbede wil bly, 
om redes wat ek genoem bet.'' 

GENL. SMUTS VERHEUGD 

Maar te oordecl na die in
vloed wat reeds ultgaan van dr. 
Malan en sy persorgane sal 
mnr. Strydom se taak steeds 
moeiliker word as daar nie nou 
halt geroep word nie. Snbtiele 
propaganda. is besig om ons 
volk agter die towerfluit \'an 
die Empire te laat aantrlppel. 
Die republiekwording van lndie 
binne die Empire is deur die 
na.sionale koerante en sprekers 
voorgebou as 10 'n groot voor
waartse stap - ook vir ons -
dat die Empire nou ons eie 
,Statebond" geword bet waarin 
die Britte 'n armsalige minder
heid vorm. So bly is ons om
dat INDI£ 'n republiek geword 
bet, da.t ons self geen beboefte 
meer gevoel om selfs maar In
die se mlsleide voor beeld te 
volg nle. Ons is dood gelukklg 
om blnne die Empire, onder 
presies dieselfde toestande as 
voorheen, te bly net omdat In
die vir ons part 'n Empire-re
publiek geword bet! Die repu
blikeinse ideaal van ons volk 
word dus nou beskou as onver
wesenllk - in Indie! 

Ons korrespondcnt berig uit 
Middelburg, Transvaal, dat die 
toestand van kapt Henri Slegt
kamp (generaal), sorg baar en 
dat daar 'n floue hoop vir her
stel is. 

Geen wonder dat genl. Smuts 
onmiddellik daarna opgcstaan 
en gese het: ,Ek is ingenome 1 (Vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

Kapt. Slegtkamp Is reeds ge
ruime tyd ongesteld en word 
tans in die hospitaal verpleeg. 
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DIE 0.8., WOENSDAG, 31 JANUARIE 1951 Van Die Os Op Die E.sel 
GEBROKE RIET? 

Ondersteuners van die l'Cgcring se beleid van noucre 
inskakcling by Engelnnd en die Empire, al sou di~ op di.e 
een of ander tydstip in die vcrrc toekoms onder d1c moOJ· 
klinkende bcnnming van .,rcpubliek" kan geskied, is genelg 
om ter verdediging van htll afwatering van die vryheid~
gedagte te wys op die .,nbnormale'' wereldtoestand waar~n 
ons ons teenswoordig bcvind. Suid-Afrika kan dan me 
daaraan dink om AY .. vricnde" nou te los nic omdat hy so 
afhanklik is van sy ,vricnde" se hulp in die stryd teen Rus-
siese oogmcrke in Afrika. . 

DIE 0.8. het gcruime tyd gelede al gewaarsku teen du.• 
gevaar dat Brittnnjc die dreigende oorlo~stoestand t~t BY 
uiterste vermoc uitbuit om sy logge Emp1re se eenhc1d h· 
verstcrk. Tot wnttcr mate hy reeds daarin gcslaag het, blyk 
nie net uit bostnnnde standpunt by vurige nasionnliste nie, 
maar ook uit die jongstc Empire-konferensie wanr dnnr 'n 
gemcensknplikc buitelnndse beleid neergele en oorcengekom 
is om die ckonomiese bande van die Empire nog hegter te 
smee ns tcvorc. Ons vcrdedigingstelsel is by die van Brit
tanje ingesknkel op 'n nog groter skaal as tevore, want wnar 
genl. Botha voor die cerste wereldoorlog Suid-Afrika se ann
dee! bcpcrk hct tot die verowering van Duitse gebiede in 
Wes- en Oos-Afrika, en waar genl. Smuts voor die twecde 
wereldoorlog homself verbind het om geen ander mngte be-:.. 
halwe .. vrywilligcrs" na die buiteland te stuur nie, daar b 
dit reetb openlik aangekondig dat Suid-Afrika. verantwoor
delikheid aam·aftr ,·ir die ,·erdediging nn die 1\lldde-Ooste, 
dit wil c;e tot aan die grens van Ruo;land in Persit'. 

TW\'Jo'J<:J. AAN .,l'RIENDE" 

Oor die noodsaaklikheid van Suid-Afrika se deelname 
ann 'n oorlog teen Rusland wil ons geen twyfel uitspreek 
nie, maar ons kan nie heir> om te twyfel nan die geselskap 
waarin Suld-Afrlka. hierdie verpligtinge wil uitvoer nie. In 
die gocie geloof dat hy vir sy cie vciligheid veg, is. Sui~
Afrikn besig om hom gchcel en al te verlaat op BnttanJe 
en sy Empire wat die Weste dalk uitcindelik nog in die stcek 
gaan !nat. lly laat hom lri deur die Britse buitelandse beleid 
wat op die oomblik deur Pandit Nehru aangegee word wat 
reeds by herhaling verklaar het dat Indie nie aan 'n botsing 
tussen Oo., en Wes gaan deelneem nie. Nog verlede week 
het Clement Attlec, Britsc ccrstc minister, in die lacrhuis 
gese dat .,ons nile oorweging moet skenk aan die beskouings 
van die Asiatiese lnndc in hicrdie Asintiese geskil". 

Brittanje is baie min lus om 'n buitelandse beleid te vdlg 
wat tot die vervreemding vnn sy Indiese republiek sal lci. 
Die hele oorleg en bcrnnd op die Londense Empire-konferen
sie van 1949 was juis dnnrop toegespits om Indie vir die Em
pire te behou. En dat Brittnnje , ·er kan gaan om sy Emplre
belange te verseker ,;elfs In stryd met Westerse belange, blyk 
nit sy handelwysf' In Sjina. wanr by met gretige haas amp
telike erkennlng aan die kommunistiese rebelle-bewind nr
leen het en selfs vnndng nog tlleit vir die opname van hierdie 
bewind in die V.V.O., alles in (lie hoop dat by daar(leur sy 
handelsbelange van 'n J>aar hon<lerd miljoen pon<l sal be
skerm. 

VERWANTSKAP 1\U:T BOL...~WISME 

Di(• Oranjeril'ierboere 

Die hele Suld-Afrika praat 
nou nl maandelank van die 
voorspocd van die wolbocre. En 
sommlgc kocrnntc kan maar nlc 
ultgcprant rank oor die vcrby
atcrende groottc van die wol
tjcks wat sommige bocre ont
vang nle. Daar is stedcllnge 
wat al begin glo dat clke boer 
'n Midns Is. Dit is hocgcnaamd 
nic waar nie. Ek wll vnndag 
vcrtcl van boere wat bale swanr 
kry - ja, swaarder kry ns die 
salarisman en die loontrckkcr in 
die stedc. Ek wll dit docn om
dot ck glo dat die hcle prcntjic 
gcskllder moct word - nle net 
die roosklcurlge ultcrstc van die 
klomple wolbocre wat vet tjcks 
ontvang nle. Dis daarom dnt 
ck die aandng wll bcpaal by die 
haglikc poslsle wnarln die bocrc 
op die klein bcsprocllngsplasles 
langs die Oranjerivler vandag 
vcrkccr. 

Ek het onlangs die gclccnt
hcid gehad om met mnr. Jan 
Gouws, die genernnl van die 
Osscwabrandwag wat op Gro
blershoop woon, to gesels; en 
wat hy my vcrtel hct, het my 
hart laat uitgaan no. die Oranjc
rivierbocrc en my opnuut trots 
laat vocl op dlc taale ulthouvcr
moc van die Afrllcnnerboer. 

E(•rs DroogU> en toe Ryp 

In die twccde helftc van 1949 
hct. 'n ontscttcnde en lnngduri
ge droogtc daardle boere begin 
tclster. Die Ornnjerlvler - bul
le ]ewensanr - hct nadcrhand 
hecltcmal gaan strum. Van lo· 
pende water was danr hocge
naamd geen sprnke nle. Net 
hler en daar In die rivier het 
staandc water In dlcp kulle oor
gcbly. En daaruit mocs lafenis 
vir mens, dler en plant gepomp 
word. Ja, dlt het so erg gc
word dnt nic aileen die landcrye 
verdroog hct en die ocs vcrgaan 
hct nl(', maar die mense self 
moes sukkcl om drinkwntcr in 
die hnnde te kry. Ek weet nlc 
walter dccl "'an die nor:male oes 
vcrlorc gegann hct nlc, -
mlsklcn Is dit sclfs nle eens 
statistics bereken nil' - maar 
ek wect dat sommlgc boere 
bulle helc ocs verloor het. Dan 
kos dlt moedhou om nic tau op 
tc goo! nlc. Na lange maande 
hct dlt eindellk in die opvang
gl'blcdc van die rivicr begin 
rl'l'nt; die rlvier hct weer bcgln 
loop; en daarmre hct uitkoms 

Daar is die ideologiesc aspck van die saak. Brittnnje !.P vir die boere gckom. Elkcl'n 
sosialistiese bewind staan bale nader aan die kommunic;tiese het ywcrig aan die werk ge
politleke opvattings as wat nlgemeen Yermoed word. Die spring om in te haal wnt die 
buidlge eerste mini-.ter nn Engeland het hom c;o ,·ereen- droogtc laat ngtcr raak heL 
selwi"' met llle kommunisticse bewind in Spanje dat by tot Maar die jaar 1950 het BY clc 

" · F t ontscttende tccnspocd opgclc-vnndag toe '' eier om die nasionale bewmd ,·an ranro e wer. In die laat nnjnar het die 
erken en met hom saam te veg teen Ruc;c;iese impcrialisme. ryp gckom. En in die koue nag 
So groot wa~ die ywer van Attlee dat die Spaanse kommu- ls die oeste op die Janderyc vcr· 
nio;te 'n ,·egeenbeid na born ,·ernoem het. Twee Yan Attlee nictig _ vlnnlgcr en deegllker 
c;e c;Jeutclmnnne In o;y kabinet bet bulle tot 'n J>aar jaar ge- as wat die droogtc dlt die vorlge 
lede nog in (lie openbaar , ·ereenselwig met die Ru..,sie .. e jaar vernlctlg bet. Bale ml.n 
Bolsjewisme. stcdclinge beset hoc dcegllk d1e 

Shin well die minister van verdediging, hct in 1943 gese: _ 
,,As' ons moet kics tussen sulke opvattings (Vervolg van vorige kolom) 

(BolBjewisme) en die uitgcdiende opvattings van Wall twyfelagtige lig op Brittnnje 
Street en Britse finnnsiers. is dit sekcr dat die moderne as bondgenoot dat dnnr ook 
idee., \\at in Rusland ont .. taan b et, meer aanneemlik op twyfel in Amcrika uitge
dle lang (]uur sal wees." sprcck word oor sy bercidwil
Strnchcy, die minister van oorlog, bet in sy bock .,The lighC'id om die stryd teen die 

Coming Struggle for Power" geskryf: .,Dit is net die kom- ,Leviatan" ann tc knoop. Dat 
munlsm(l wat nasionale nyhei<l kan bring nan die volke van hicrdle twyfel nie -;onder 

gron<l is nir, blyk uit die feit 
die wereld." dat 'n aanta1 regeringslede 

Attl<'e Be bewind hct nog konsekwent volgehou om eer- vf'rltde week in die Britse 

Deur Sybrand Ill 
================ : ::::: ::: :;::;;:;;:;;:;;:: 

ryp sy vcrnictlgingswcrk doen. 
Maar die boer wcet - as die 
ryp kom, is sy oes en sy inkom
ate daarmce been. 

Doodstil oor die 
Teenspoe.d 

Dit allcs bctckcn dat die hoc· 
rc langs die Oranjerivi<>r twcc 
janr na mekaar twee oeste vcr
loor hct - eers deur die droog
te en toe deur die ryp. En die 
bocrc wat hicrdic tecnspocd on
dcrvind het, is nie ryk bocrc 
nic; hullc is kleinbocre. Hullc 
het nie oortolligc kapitaal nle. 
Hulle is vir die jaar sc bcstaan 
afhanklik van die jaar se ocs. 
En as die jaar se ocs vcrnlctlg 
word, is bulle vir dlc jnnr se 
bcstaan boofsaaklik afhankllk 
van krediet. Dit is die posisle 
- wat nou ai vir die twcedc 
kecr langs die Oranjerlvlcr her
han! word. 

En om ailcs te kroon styg dlc 
boerderykoste sowel as die lc
wcnskoste steeds hoer en boer. 
Daardeur word die totnnl van 
die kredict wat versknf m<><:t 
word, dit wil s(i van die skuld 
wat aangcgaan word, so groot 
dat slogs voortdurcnde bultcn
gewoon hoe pryse In die toe· 
koms die bocrc in slnnt ltnn stcl 
om dit af tc bl'taal. Sodnnlgc 
toestand is gevaarllk want die 
geringstc prysvcrlaglng in die 
toekoms kan rampspoedig wecs. 

Dit is opvallcnd dat oortolllgo 
publislteit gcgce word nan die 
voorspocd van die wolbocrc, 
maar dat die tccnspocd van die 
Oranjcrivicr-boere nOrcns vcr
meld word nte. Ek bet nog nic 
gelees of gchoor dat die vcr
teenwoordlgcrs van daardle boc
re in die parlement of die pro
vinslale rand hullc tccnspocd 
bekcndgestel het of onder die 
aandag van die rcgering gcbrlng 
hct nio. Miskll'n dink die ver
tecnwoordlgers dat die posislc 
nil' cmstlg Is nic en dat dit nie 
nnndag vcrdicn nie. Ek weet 
nle. Ek wect net dat my hart 
ultgaan na daardle klcinboer<'. 

1lamman se Galg l'ir 
Mordegai 

Ek was vcrlcdc week In 'n 
opcnbarc pick - waar bale poll· 
tick gepraat word. Langs my 
hct twcc plattelandse boerc go
sit wat lcde van die H .N.P. is. 
Hocwcl ons mckaar glndnlc ltcn 
nle - nou nog nic ken nle -
het hullc hul woonplek en hul 
politick gladnic wcggestcck n lc 
Hulle hct later begin gcsels oor 
dr. T. E. Donges, die minister 
van blnnelandse snk(', wat so 
pas van die Empirc-konfcrenslc 
in Landen tcruggekcer hct. Toe 
se die een vir die andcr: ,,Ek 
sicn die Engclsc koerante hlcr 
in Kaapstad prys hom bale." 
Toe se die ander ccn: , 1\tanr 
hoe is dit dan?" En verder si! 
hy: .. Onthou jy nog hoe ons vir 
ou gencraal Hertzog kwallk gc· 
nccm hct as die Engelse kocrnn
te hom prys?" Toe s6 BY mnnt: 
,.Ja-a-a, (en hy rck dl!! ,jn" so 
lank uit) mnnr ons l<'d nou In 
ander tyc." 

Ek hct in my <>nlgh<>ld gclng 
en gcdink nnn die gnlg wnl 
Hamman vir Mordl'gal opgcrlg 
het. tydse voortvlugtige kommunistc uit Duitsland en It~lie i.n laerhuls in Chur<'hill se gesig 

betrekkings van vertroue te plans, en ten spyie yan d1c fe~t gf'skrecn het: ,Ons gaan ons 
dat twcc van hulle in die jongstc tyd ntoomgeherme aan die nie In 'n oorloog laat ~;Jeep 
Russe verklap het, word tientnlle von hulle nog s~ecds .in nio!" 
geheime oorlogslaboratoriums nangehou, volgens die Da1ly Dit is al!es , ·ingerw;v.,ings My Ieser ,Aidejee" skryf dat 
Express. tlat on 'I na-.Ionale regenn~ op I hy hom herlnncr ,,hoc waarng

rFimlballe t'(m 

Misleiding 

WIL GESPAAR BLY 

• Naas die ideologiese verwantskap is daar die sielkundige 
uitwerking wat die vrees vir Russiese atoombomme op Brit
tanje by sy regering en volk moet he. Vrede met Rusland 
lyk baie aanloklik. AI hlerdle faktore saam werp so 'n 

(Vervolg in volgende kolom) 

gevaarllke dun • ys ~ewee_g tig trou en eerllk die Suld-Afrl
wanneer hy . Sutd-Afrtka se kaanse medcwcrkers van Euro
oorlog.,.karretJie va&haa!' aan pcsc koerantc ln hullc wcckllk· 
die Empire. Dit sal Yl~ o~: sc brlewe oor ons politleke aan
gerude wees om ons vnen I thedc was" in die "\Toee 
en bond~enootskappe Hewer ge een 
hv daardle , ·olke te soek wat jare van hlerdle eeu. 
die 'ermoe en die wil bet om ,.Een van die medewerk~: h~t 
die \\'este , ·an kommuni~me ek gocd geken, t.w. m . . 

h Goldstein (onder-redakteur van \ry te ou. 

Ons Land), wat ck op die eer
ste Sondag van Maart 1909 -
tydens die Afrikaner Bond Kon· 
gres op Dordrccht - sy Franse, 
Duitse, Ncdcrlandsc en Engelse 
briewe (elk in die eie taal van 
die koerant) sicn skrywc bet. 

,Vcrgclyk die hedendaagse 
brlcwu ann oorscse koerante 
daarmec dan wonder ek of die 
dcmokratic~;c slelling van die 
l'erste Uniale Eerste Minister 
nle nou nog gerlcfllk inpas nle. 
Op 'n vraag op 'n Robertsonse 
vcrgndcrlng bet as antwoord 
gcdicn dat volgens demokratie
se opvattlng die politieke beleid 
In scltcr opslgtc so grootrond 
moct wecs dat daar nie 'n vat
pick aan te kry moet wces nle. 

,'n Herhnllng van die stelling 
hct ck nle lank gelede nle weer 
gchoor, op 'n Vrystaabie plaas, 
toe die slim man van die gesel
sltap aangcvocr hct dat die na
turellebelcld so bolvormig moet 
wccs dnt die algcmcne publlek, 
blank en nle-blank, nie vatplek 
danraan moct kan kry nlc. Ek 
hct dlt gewaag om die slimmerd 
die vrang te stcl: ,Het die tyd 
nle anngebreck om die demo· 
krntlcse grootronde balle te 
prlk om vatplckke daaraan te 
kry nle? Nou wll ek van jou 
nccf Sybrand, wcct: hoe kan 
ons die prlkke gaan toedien in 
die groot windbnllc van mlslel 
ding wo.t van ons land ult on 
dcr die Europecrs rondrol ?" 

'n Al-Afrilwame. 
Kleurbeleid 

Dit Is moontllk om buitclan 
ders te mlslei omdat bulle on 
bckcnd Is met tocslande wat In 
Suld-Afrlka heera. Die doel 
trcffcndstc metodc om die mis 
Ieiding te bestry, is ongctwyfeld 
die verspreldlns vnn julste ln 
ligting oor Suld-Afriknanse aan 
gclcenlhedc. Dle wlndballe van 
mlslcldlng \vnan·an my leser 
praat moet geprik word met die 
nnald van julstc lnllgtlng. My 
Ieser sc problccm Is: hoe moet 
dnnrdlc julste inllgtlng aan die 
verstnnd van die buitelander 
gl'bring word? 

Ek dlnlt nle dot dit wenslik 
ot selfs moontlllt Is om elke 
stukkie mlslcldlng met die 
wnnrhcid agtcrno. te sit nie. 
Veckcr ml'en ck moet die ult 
gangspunt wccs: laat die bonde 
maar blnf, die karo.vaan beweeg 
voort. Maar dan moet die kara 
vnan aanskoulik voortbeweeg! 
F.k knn nle verstaan waarom 
die rcgcrlng nie gebruik maak 
vnn die bultcland sc ,,belang· 
stelling" In Suid-Afrika se 
kleurvrnngstuk om die hele pro
blecm nle aileen 'n binnclandse 
mnnr ook 'n buitelandse aange
lccnthcld te maak nie. Ek sal 
so wat l'k bedoel. 

As tlit" ngt"ring territorial& 
upnrthchl nc; c;y bE-Ieid aanvaar 
«'n n"' die regering '\'t"rduidelik 
dat di~ uih'oering van sy be· 
lcld die ,·erdt"ling van die Alri
knunse 'lbteland in blanke en 
nlc-blnnke tuh.tes of ,·adt"rlande 
beteken, dan kan die n-cerinr 
rnm; 'ir die huiteland"e ,.b~Inng
~;tcllenlles" Yra om hom te help 
met die uih·oering van 'IY bE-Ietd. 
En as die regcrlng boonop toe· 
gee en aanvaar dat die nie
blankc:; vertlknal in hul ele tuis
tes knn ontwikkel dan kan selfs 
die V.V.O.-agtigste buitclander 
bcswnnrlik weicr om sy steun 
tc gl'c ann 'n bcll'ld wat vir die 
nic-blankcs In Afrika ele vrye 
vadcrlnndc wll skep. My punt is 
dat die rcgl'ring nie gcdurig op 
die vcrdcdlging mo('t wecs teen 
sy kriticl en die mlslelcrs nie 
Jaat die rcgcrlng self die inl· 
slatlcf neem en sy krltlci en die 
mlslelcrs 'n slag op die verdeai· 
ging plans. 

Die Partystelsel Moet 
Gaan 

'n .Mctode waardeur die 
,.windballo van misleidinc" nie 
(Vervolg op bladsy 3 kolom 1) 
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OPPOSISIE-MOSIE SPREEK 
VAN OPHEFFING VAN 

PARTYSTELSEL 
Mnr. J, G. N. Strauss, die opposisiele ier, het verlede week in die par

lcmen t 'n mosie '-'Oorgestcl waarin hy die r egering b etig omdat laasg("
noemde voortdu rend m et strydwekkende wetgewing ten aansien van poli
tif'ke kwe~sies voor die dag k om waarteen groot dele vun Suid-Afrika se be· 
volking h eftig in opstand kom en wat gevolglik aile verwagtinge op binne
lnndse eeusgesindhcid en saamborigh eid totaal uitroei. l\lnr. Strauss is 
van m ening dat die gevaarlike huitelandse situasie, wa t ' n nadcr cnde oor· 
log inhou, en die neerdrukkende las van hoe lcwensko~">tc, wat in die on· 
middellike toek om s nog swaarder gaan word as gPvolg van ·die koste 
lcrhonde aan die voorhcr eidings ·vir oorlog, jui~ hinnelandse ecnsgesind
heid en saamhorigheid dr ingend nood~aaklik maak. 

Daarom bied mnr. Strauss sy 
party se samewcrking aan die 
regering indien laasgenoemde 
sy strydwekkende wetgewing 
wil atstel en hom wil toele op 
wetgewing in belang van oor
logsvoorbereidheid en van eko
nomiese verligtlng. 

twisbnre feit dnt die raamwcrk I heid wat onder die partystelsel 
waarbinne die mosie ,geloods laf en ondcnkbaar is. 
word sowel die mosie as die Ol'OIOO~'TLIK 

Mnr. Strauss bled sy party 
se samewerking aan tot net 
duskant koalisie met die rege
ringspartye. 

Ek wil toegee dat die mosie 

aanbod verdoem tot niks meer 
as 'n stukkie partypropaganda 
nie. D ie raam werk is d ie par-

1 
..................... . 

POLITIEK IN O~NSKOUi 
DE UR WAARNEl\IER ~ 

·~···················· van mnr. Strauss die regerlng ..... t · 
aanval op die plekke waar by 'J"' el~<'l - t'n. ~~e stelsel _,·erei<, 
die kwcsbaarste Is Dit ly tlat_ die oppos•su.'p3rty die re
geen twyfel nie dat ;n regering ~::~:n.sspadrit;' is d~oet 1opp onte.t'r . 
wat op die d , 1e par emen ere 

' v?ora.an van n ::>pposisie S<' natuurlike taak -
0?rlog_ wat beshs l~wensbelang- net soos dit die natuurlik taak 
r1k v1r die volk IS, 'n beleid van die ·eboom i e 
volg wat do.ardie volk verontru~ ~Ira. G~~ oppos':e om~;'~ tc 
en verdeel, hom as 'n skyf vir . . 

1 1 
par,J an 

kritiek opstel. E dit . k lhe r egeormg.,pa r ty ondt'rsteun 
waar d!lt mense n wat IS e: k f;Onder om m et_ h om ''?- k onlisie 

. . g u IUtn te gmm n•e. Emgl' soda-
gaan on~er d1e kap1tallstlese las nigl' voor!ltl'l ya te · b 
van hOl! lewenskoste en wat 

11 8 
un 

1
" og. 

daagliks die magteloosheid van Gestel nou dat die eerste mi-
die demokrasie om die las tc nister die opposisielelcr se 
verlig ondervind, weinig gees- mosie aannct'm en dat hy die 
drif kan he vir 'n oorlog vir die opposisie se steun aanvnar -
behoud van die kapitnllsme er tot net dusknnt koalisle. Dan 
die demokrasie -- al gaan daar- s al die cerste minister in die 
die oorlog ook teen die Kom- prnktyk een van twce optredes 
munisme. Daarom dink ek dat moet volg. Hy sal, eerstens, 
mnr. Strauss se mosie en s;~- 'l~le wetgewing wat die rcge
aanbod om die regering te on- rmg voorncmens is om by die 
dcrsteun mits die regcring aile parlement in te dien, eers aan 
strydwekkende wetgewlng laat die ?pposisieleler ~ir sy goed
vaar en slegs konsentreer op k.euru~g moet voorle. Die oppo
oorlogsvoorbcreiding en ekono- Stsleleter sal bcslis of dit stryd
micse verligting, sielkundig ~t'k~end_ is en of dit bevordt'r
goed is en dat heelparty mensc hk 1s v1r oorlogsvoorbereiding 
daardeur gunstig belnvloed en vir verligting van die lewens
gaan word tot voordecl van kostedruk. Indien sy oordt'el 
die opposisle-party. gunstig is sal die eerste mini-

P ROP AGANDA 

Ten spyte van die gunstige 
indruk wat mnr. Strauss se 
mosie mag maak, is dit 'n onbe-

ster die wetgewlng kan indicn: 
indien ongunstlg sal hy dit 
moet wysig om die opposisie
leier te bevredig. Maar dit sal 
beteken dat die opposisie dit' 
land sal regcer - 'n m oontllk-

MOES MINISTER TEEN 
SKOTTE BESKERM 

Die Skotse n nsionale bewe
ging gee die B r itse r egering nl 
hoe m E"E'r b oofbr<>kens, en as 
dit r;o aanhou, ~>al Scotland 
Yard d ie H olla ndse waar..et'r, 
Piet \·nn d er Hurk, n a derhand 
\'Olty ds in dicns m oet n eem. 

'n Waarskuwing is verledc 
week nan die polisie gegee dat 
die Britse onder-premier, Her
bert Morrison, gt'skaak sou 
word tydens sy bcsoek nan 
Edinburgh. D ie samesweerders 

was glo van plan om hom oor 
die grens terug tc besorg, i ~; 

verk.laar. 
Die gevolg was dat bykomen

de polisie opgcstel en 'n buiten· 
gewone wag oor die minist<!r 
gehou Is. 

Inmiddels is berig dat Piet 
van der Hurk die polisie heel· 
wat inllgting verska.f bet in 
verband met die vcrwydering 
van die Stone of Scone uit 
VITestminster-abdy. Volgens hom 
sou die kllp nog erens in Lon
den wces, maar die Skotte 
maak daarop aan.spraak dat dit 
in Skotland Is en dat dit daar 
sal bly totdat bulle groter vry
heid ontvang. 

Die twecde optrede wat die 
eerste minister kan volg is om 
op e1e houtjie en no. ele goed
dunke wetgewing in te dien. 
Maar dan sal die opposisieleier 
dit noodgedwonge moet oppo
nt'er en hy sal derhalwe weier 
om sY stt'un daaraan te gee 
omdat dit Of strydwt'kkend is, 
Of ondeurdag is, Of sleg is, of 
om die een of ander rede on
aanneemlik Is. 

Dit is uit<>raard onmoontlik 
vir t'n ige opp osisie wat binne
lumt die raamwerk '\'tln die 
Brit"e pn rty.;telsel operet'r , om 
<>nlgt' reogerin g te ondt'l'!ltNm
soml<>r om rnt't danrdie r <>gering 
'n k oalisie nan te gann . 
Trouens dit het al gebruik ge
word in Brlttanje om 'n ko
alisle-regering saam te stel 
wnnneer oorlog verklaar t'n ge
vocr moet word. Nee, ek vrees 
dit kan nie ontken word dat 
mnr. Strauss sc mosie en san
bod maar net 'n stukkie party
prop~.9:anda is nie. 

1\fnar <lit wil nog glad n it' se 
dat binn elamlse cen sgesindheid 
E'D '!nnmborigheid nie wenslik 
i" n ie. InteE"n deoel dit is bale 
noo<lsa.:l k lik. 1\laar dit kan nie 
gesk il"<l binne <lit' raamwerk 
vnn <lie partyst elsel nie. Geen 
polit it'k <" party k nn ooit dit' 
prcstu-.ie v a n eenheid bebnnl 
ni<', want p olit i<>lt(' partye en 
venlt•t'lht'i <l is t'('n en dies<>lfdt' 
begrip. 

Dit Is besonder opvallend hoe
dat die openbare mening in sy 
ondt'rbewussyn jongslede ge
breek het met dit' partystelsel. 
Sod m ' n dringende beboeftE' 
ontstaun dat ' n vrnagstuk op 
gelos mo<>t word dnn verrys die 
krt'et om dit uit d it' p artypoli
t ieok t e Jig. En die kreet kom 
nie allt'en van gewone burgers 
nie maar dit kom, cienaardig 
genoeg, van eerstc ministers, 
opposisieleiers, ministers en 
ander vooraan.staande profes
sionele partypolitici. \Vaarom 
sou dit wces? M iskien b et 
b ierdie m t'nse 'n h oogs ontwik 
ltelde tl E"m ogogie"<> nanvoeling 
wnt vir h ulle die d inge laat .se 
wnt d ie gewonc m eno;e graag 
wil boor . 

En nou hct die opposisieleier, 
waarskynlilt in 'n poging om 
'n wantroue-mosie in die rege
ring te stel wat s1elkundig ge
motiveer kan word, niks minder 
gcvra a'! lli<' opskorting vnn die 
partysteiSt•l binn<>kant die 
raam werk van die p a r ty-.telseJ 
n ie! 

<Vt'rvolg in volgendc kolom) 

TO ES PHAAK 

KO~tl\IANDANT-GENERAAL 

Wat gelewt.'r is by die opening ,\'an die Unio.le Lacrtrek. 
Nou verkrygbaar in pamfletvorm teen 1/- per dosyn. 

Mededinger Van Wol 
Maak Sy Verskyning 

Die vrees dat die rekordhoogtes , -an wolpryse eerlang 
'n mededinger in die vorm van kunswol tevoorskyn sal roep, 
skyn op pad te wees om bewaarheid te word, volgens berigte 
uit Amcrika waar daar reeds 'n produk ontwikkel is wat 
selfs beter hoe<lanigh ede het as natuurlike wol. Dit beet 
, dynel" en word vervaardig deur die groot Union Carbide 
Corporation of America. 

Toetsc met die stof toon dat 
dit brand-, mot- en suurproef 
is. Net soos in die geval van 
natuurlike wol, kan dit deur 'n 
vlam beskadig word, maar dit 
vat n ie vlam nie. Motte weier 
om meer as een happie daarvan 
te proe, terwyl suur so min in
druk daarop maak dat dit na 'n 
mand in 'n tenk met suur nog 
net so vars lyk as toe dit daar
aan geplaas is. Natuurlike wol 
wat gelyktydig daarin geplaas 
en aan die behandeling onder
werp is, was na 'n mMnd geel 
en verwet'rd. 

Dit b e t ool< ' n vermoe om 
voue t e bebou te n spyt e van wa
t er . 'n Toet s is gemaak m et 'n 
stuk m a te r iaal waarin blywende 
voue g es tryk is deur dit 'n 
maa nd la nk in wate r rond te 
wot'l. Aan die einde van die 
t yllperk was die voue n og in. 

'n Verdere eienskap is dat dit 
nie krimp nie. 'n Wolkombers 
wat in 'n wasmasjien geplaas is, 
het 34 persent gckrlmp, terwyl 
'n stuk proefmater iaal ,dyne!" 
nie 'n teken van krimping gegee 
het nie. Komberse, sokkies en 
bekleedsel van die kunswol is 
reeds in Amerika op die mark, 
en 'n groot uitbrelding word in 
1951 ver wag. Daar word cgter 
gemeen dat materlaal vir rokke 
en pakke klere die laaste sal 

<Vervolg van vorige kolom) 
Dit lyk vir my asof die open

bare mening · wat maar al
tyd baie stadig wcntel - besig 
is om te swaai na die party
lose staat. Dit is vir my 'n be
sender aangenamc waar neming, 
omdo.t ek oortuig is dat die 
enigste heil van my volk opge
sluit le in daardic eenheids
volkstaat. 

wees om op die mark te kom. 
D ie prys van die om ·enverkte 

materiaa l i'! op die oombllk 
9s. - dit w il se byna die heHte 
van natuurlike wol - en dit is 
waarskynllk dat dit nog g oed
k oper kan word. 

Wag AI Meer 
As ,n Jaar Op 
Teregstelling 

' n B erig uit F ra nkfurt dat die 
J ood'!e r a.ad in Duitsland be
lm'tlar gem aak bet teen die v er
traging van d ie tereptelling 
van twint ig Duitsers werp 'n 
t wytela gtige lig op die Ameri
kaa nse m a nier '\'an doen in 
Duitsland. 

Dit gaan oor twintig ,oorlogs
misdadigers" wat ,vir meer as 
'n jaar gelede" deur 'n Amerl
kaanse hof ter dood veroordeel 
is, maar wat nog steeds onder 
die galg aan die !ewe gehou 
word in die Landsbergse tronk. 

Is hierdie vertraglng om die 
doodvonnls te voltrek toe te 
skryf o.an sadisme, of aan t wy
fel oor die regverdigheld van 
die vonnis. Of sal 'n kommissle 
van hersiening, soos in vorlge 
gevalle, uiteinpellk kom vasstel 
dat die getuienis waarop die 
doodvonnisse gebaseer is nic 
aanvaarbaar is nie en die man
ne na 'n paar jaar dan vryge
laat word? 

Dit tyk in elk g eval nie bale 
.,demokraties" en nog minder 
,Chris telik" om lemand m eer 
as ' n jaar lank in die skadu
wee van die dood t e laat sit 
nie. 

K.an met trots 

aanspraak maak 

dat sy kliente 

onder die hes 

geklede klasse tel. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

7/{matKJK 

Nlllfi/IIN 

Kommando 

(vervolg van bls. 2 kolom 5) 

juis geprik word nie, maar 
waardeur grotendccls verhoed 
kan word dat bulle ontstaan, bet 
te doen met die afskaffing van 
die partystelsel. Solank daar 'n 
opposisieparty in Suid-Afrika 
bcstaan, sal daar altyd mense 
wees wat dit lonend vind om die 
regering en daardeur die regc
ringsparty in die buiteland in 
diskrediet of verlet'ntheid te 
bring. Sodra die partystelsel in 
Suid-Afrika afgeskaf word, sal 
die ,.windballe van mlsleiding" 
vanself ophou om onder die 
Europeers rond te rol. 

Ek wil my Ieser bedank vir 
die vraag wat by gestel het. 
Aan a nder lesers wat vrae wil 
vra, se ek: vra maar gerus. 

Posbus 1411, Kaapstad. I .; M ~ fiJIIJddJ/e 
Posbus 1059, Pretoria. (I • ~ .,/ k~ n nh 

, Voorraad beperk. Bestel dadelik. ~ ~_;l"~,v~r146'4lf~/ 

Beste! by: 

Gl-lOSO-AN 
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U.JIDII' Till OULA.8SIP18JCEJIDE ADvmlTBNI!iiE~h 
BIIMJiuMadellke .Kemdepwtap: 

(Verlowln&, buwellk, geboorte, atertgeva.l, In memoriam, gelulnrenllnc, 
ena.) 14. per woord; miniiDWII 2/tl per pl&alng. Voorultbeta&Jbaar. Vir 
berb&llnga .25 pat. &tala&. 

BaodelladvertellsHJe: 
Eerate plaalng, 2d. per woord. VIr berba.llnp 211 pat. a.talac. 

latek~eld op ,.D.Ie O.B." <veralQ'D weekllkl): 12/tl per jaar ot tl/3 per 
6 JD&&Dde. Voorultbeta&lbaar. Stuur advertenslegeld, besteUin.cs, en lntekengeld 
II& VOOBSLAG (.II:DMS.) BPS: .• , Poabaa UU, Kaapeta<l. 

GEBOORTE 
QELDERli.IAN.-op 17 deser 'n frls 

dogter aan Gerrlt en Hermine. Toe
koDUitlge Presldentsvrou. MOredou, 
DurbanviUe. 

HUISHOUDSTER GEVRA 
Benodlg buishoudster vir klein ge

liD. Kennls van kook en naaldwerl< 
'n aanbevellng. Aanvangsa.laris £10 
per maand. Vry inwoning. Meld 
ouderdom en sluit getulgskrltte ln. 
Sl<ryt &an .,Die O.B. ", Posbus Hll, 
Kaapstad. 24/1/2 

TE KOOP GEVRA 
Stuur at u a tva I Koper ( enlge 

vorm) aan I. M. Prlnsloo, Pretoria 
Noord Staele. Ons betaal 6d. per lb. 
op u ataale onmlddelllk na ontvangs. 

24/1/ 6B 

TE KOOP 
3,000 Practlge opregte, swart Aus

tralorp gewaarborgde l<ull<ens, be· 
al<lkbaar weel<llks. Eerste klas groot
maak vermol!. £6/10/· per honderd. 
NASIONALE BROEIERY, Posbus 
1128, Bloemfontein. 31/1/17B 

Voortrekkerklspak (No. 4) gesklk 
VIr teeageleentbede. Pas persoon van 
II voet 9 dm., £10 ot redelll<e aanbod. 
Sl<ryt aan - , \Vuklooa", l'osbua 
Ull, Kaapatad. T.K. 

Dultse 1\ferlno-rammetJies uJtverkoop. 
Plaaa beste11lngs vir November-afle
wertngs om teleurstelllng te voorl<om. 
Geteel van opreggeteetde Elseaburg
vadera. C. du Tolt, l\lalanstaste. 

Somertahberds 

In Hul 

Held ere 

Patrone 

BY 

31/1!7B 

~ 
DIE MODEWL~KEL 

Parow 

PLANNE OM GELD TE MAAK 
225 Planne om geld te maak. Toon 

boe u m&kllk In u vrye tyd geld kan 
verdlen. Getrankeerde koevert be
aorg gra.tls lnllgtlng. Skryt aan :
Posbus 16, O.B., Robinson. TVI. 

17/1/6 

RADIO 
LOU\V E.."i LOUW, dt- Beroemde 

Radlo-lngenteura, Bt&!Jieweg, PAROW, 
verl<oop ea berate! Radio'• en Elektrteae 
Toeateue. aeregtatreerde Elektrlllteltl· 
aannemera. Foon e-a.aa 

1\IEDISYNE 
GESONDHEID Ia u regmatlge erfe

nla, oortulg u self deur OWl behande
lings te gebrulk en u kwaal te ont
wortel, skryt, lnllgtlng gratis, Boere
genoelfmJddels, Posbua 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Voor o aile hoop van r;en .. lnc taat 
vaar, en u aan die ergste onderwerp 
sl<ryf, dan vir oulaoo, raadpleeg 
Die Boenlvron, Bus 7U9, Jobaoneaburg. 

(Nr.1) 1/9/49 

GRYSHARE 
GRYSHARE, ai<Ufera, ou voorkoma, 

onnodlg. Oortulg u aelt dour GRY8-
KAA.RWONDER die Jongate 15un•
matlge weretdwonder, haar ea kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk, akadeloos, 
kteurstotvry, 'S/- per bottel, geld met 
bestelllng.-Boere£'eneeamlddets, Posbua 
4272, Jobanaesburg. D/1/9/49 

Antlgrya kunamaUge baar, kopvel 
voedlng. Herstel gryahare en baard 
blnne een maand tot natuurllke kleur, 
of geld terug. Oeen kleuratot. 5/6 
Per bottel, poavry. Kontant met be
atelllng. Die Boerevrou, Poebll8 '7GG9, 
~obannesburg. Fl4/6/'SO 

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

Otrekteure: 
P. W. 1. van Beerden. 
P. o. van Beerden. 

Potgleteratraat 258, 
b/v Pretorluaatraat, 

PRETORIA. 
TEELS (vloer en muur - verskll

lende tlpe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vleklose staal eo Terrauo), SEPTIE· 
BE EENHEDE - W.C. STELLE, 
BADDENS EN RANDEW ABBAKKE, 
VERF- EN STAALVENSTERS, LOOD· 
GIETERS BENODIODHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
l\IEUBELS.- Beter meubelo teen 

billlker pryse BabawaentUes, otoot-
l<arretjlea, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Oeen 
Katalogus. Meld waa.rto u belangotel. 
-VISSER-MEUBELS, Langatraat 1711, 
Kaapatad. 3/12/11 

0.8.! DIE. Teken • 

'" op 
Suid-Afrika is vandag 'n Koninkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanse President. 

DIE O.B. 

e Verwerp die Partystetsel wat die volk verdeel en veg vir die 
Partylo8e Eenheidstaat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur handlangers van politieke 
partye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordigers 
en deskundige beroepsverteenwoordigers. 

e Verwerp die Kapitalisme en veg vir 'n Afrikaner-volks
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskaplike en ekonomiese integrasie 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ideaal is ook u ideaal. Help om dit te verwesenlik. 

I ntekenvorm 
asseblie/ my naam op as intekenaar op nDie 

O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Bier by ingesluit vind u die bedrag van ................... .. 

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

NAAM ............................................................... . 
<Ns.am en Adres In Blokletters) 

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

........... ~ ............................................. . 

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

·········································· Bandtekening. 

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

Voes a.uebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. 

• 

Ander Se Menings 

SIEN ANTI-REPUBLIKEINSE 
VLEUEL AAN OPKOM 

H.N.P. BINNE 
, Vir die meerderheid Suid-Afrikaners wat nog glo aan die Britse 

Statehond is die verklaring wat na afloop van die premierskonferensie 
uitgereik is inderdaad hemoedigend en gee dit hoop vir die toekoms. Die 
woorde ,ons historiese Statehond' en ·die verwysing na die ,huitengewone 
en koshare assosiasie wat hulle (die Statehondslande) grondig waardeer' 
kan nie anders as om haie van ons wat gevrees het dat Suid-Mrika die 
weg van lerland sou opgaan, gerus te stel nie," skryf 'n Ieser, J.R.P., 
in die Cape Argus. 

Hy gaan voort deur te verklaar ·dat hierdie ,hesielende verklaring 
van die heginsels waarop die Statehond gegrond is", deur dr. Donges as 
verteenwoordiger van die eerste minister onderskryf is, ,en gevolglik is 
dit ook namens die Unie-regering aanvaar". 

Die briefskrywer meen dat 1 tengewone en koshare 
hierdie erkenning van die ,bui- • • , 

,.Laat ons vir die oomblik die 
kleurkwessie vergeet in verband 
waarmee daar uiteenlopende op
vattings is. In dien dit alles 
beteken dat dr. Donges en sy 
groep bereid is om die verlede 
te vergeet en heelhartig die 
,kosbare assosiasie' te aanvaar 
asook die verantwoordelikhede 
van Statebondslidmaatskap, dan 
is dit 'n ontwikkeling wat hart
lik verwelkom moet word heel
temal ongeag sy politieke impli
kasies." 

tengewone en kosbare assosia- assosxasxe is. 
sie" van Suid-Mrika met die , Walter verandering 
ander. lande van die State bond is dit nie sedert die dae 
grootllks sal bydra tot oorbrug- • • 
ging van die kloof wat tot nog ( nog 1naar drxe of VIer 
toe die twee seksies van die jaar gelede) toe die N a
blanke bevolking geskei bet. sionale opposisie mosies 

,1'8 dit te veel om te hoop dat d' · 
die afwykende clemente in die by 1e parlement Inge-
Nasionale Party bereid sal wees dien het waarin ,'n repu
om die meer realistiese houding bliek afgeskei van die 
van dr. Donges te aanvaar wat B . k , ... • 
ongetwyfeld die toestemming rxtse roon gee1s IS en 
van die eerste minister sou ge- waarin genl. Smuts ver
had bet om tot die bewoording oOI·deel is otndat hy Em-
van die konferensie se verkla- • I 'd 
ring toe te stem? pll'e-een 1e1 en wat nog Christen-) ode 

In Israel ,.Ek vertrou dat ek nie te verkondig het!" 
hoopvol is nie. Bale sal natuur
lik afhang van die ondersteu
ning wat hierdie verklaring van 
Statebondseenheid en gemeen
skaplike belange van sekere 
Nasionale leiers en die gewone 
lede sal verkry. Baie kan ge
beur gedurende die parlement
sitting." 

Sien 
In 

Kentering 
H.N.P. 

N a aanleiding van ho
vermelde brief skryf 'n 
ander Ieser, wat homself 
,Student of Politics" 
noem, dat hy saamstem 
dat dit 'n feit van groot 
hetekenis is dat 'n Na
sionale kabinetsminister 
erken het dat Suid-Afri
ka se lidmaatskap van 
die Statebond ,'n hui-

<Vervolg van bladsy 5 kolom 5) 
liggame wat so 'n groot invloed 
in ons volkslewe het en wat die 
geestelike benadering tot ons 
rassevraagstukke vooropstel, 
bulle so duidelik en ondubbel
sinnig uitgespreek het oor die 
beleld wat ons in Suid-Afrika In 
hierdie verband behoort te volg . 

e DIE FElT DAT DIE (PAS
GEHOUE) TWEEDE EKO
NOl\fiESE KONGRES, in 

aansluitlng by 'n standpunt wat 
SABRA konsekwent gehuldig 
het, hom uitgespreek bet ten 
gunste van 'n Bantoe-Ontwikke
lingskorporasie, is 'n verdere 
bewys daarvan dat ook ons 
sakemanne oortuig raalt van 
die behoefte aan 'n nuwe bena
dering. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene kor1M~k en 
ook uervoer oon mense tree in 

uerbinding met 

J. A. STRAUSS 
Poabua M - - Telefoon t-SSGa 

PABOW 

,Ek probeer nie om te verwyt 
nie, maar toon slegs aan watter 'n Konferensie van Christen
belangrike verandering aan die Jode is 'n paar weke gelede 
plaasvind is. Ek glo nie dat dr. in Jerusalem gehou waar bc
Donges se aanvaarding van die sluit is om 'n Messiaanse Bond 
konferensie se verklaring (wat van Israel te stig wat aansoek 
met sy voile medewerking uit- sal doen om staatserkenning as 
gereik is) maar net 'n politieke 'n afsonderlike .godsdienstige 
spel is nie. groep. Hulle verklaar dat hulle 

,Ek is vas oortuig dat sekere hul vereenselwig met die Jood
ontwikkelings binne in die Na- se volk, maar daarin verskil 
sionale Party aan die plaasvind dat bulle aan Christus glo as 
is en dat ons die opkoms van •n die Messias. 
nuwe ,vleuel' aanskou wat staan Die berig meld dat die aantal 
teenoor diegene wat u korres- Christen-Jode sedert die tot
pondent die ,afwykende elemen- standkoming van die staat 
te' noem, maar wat, volgens my Israel van 30 tot omtrent 150 
mening, duidelik aangedui be- vermcerder het. Hulle word 
hoort te word as die ,uit-en-uit' tans gelei deur 'n voormalige 
republikeinse driemanskap, die rabbyn wat kort gelede afgesit 
here Strydom, Swart en Louw, is nadat by van die preekstoel 
en hul volgelinge. 1 af Christus begin verkondig bet. 

Opkoms In 
Fascistiese 

ltalie Van 
Beweging 

'n Kragtige herlewing van die fascistiese beweging in 
Italie besorg die owerheid tans soveel hoofbrekens dat 'n 
verbod op die beweging, sQos tans beliggaam in die M.S.I., 
te enigertyd verwag word. 

Hoewel die beweging kort na die oorlog met 'n klein 
aantal lede in die geheim begin het en later deur die pers 
en politici as ,doodgebore" bestempel is, het dit so vinnig 
aangewas dat dit drie jaar na die stigting reeds 600,000 
stemme behaal het in die algemene verkiesing van 1948 en 
verteenwoordiging in die parlement ontvang bet. 

'n Woordvoerder van die be
weging bet onlangs gese: ,Ons 
bet hoop - hoop wat ons voor
waarts sal aanvuur totdat ons 
die middele bet om ons doel te 
bereik; hoop wat stewig ge
grond is in 'n idee wat van Ita!H~ 
in 'n stryd van twintig jaar 'n 
nuwe land gemaak bet en sy 
volk gebring bet tot die hoog
tes van ekonomiese en maat
skaplike welvaart - 'n idee 
wat stewig gemessel is met die 
bloed van duisende en duisende 
van ons makkers wat geleef en 
gesterf het onder sy aanvuring." 

Dat daar nog steeds gevorder 
word, blyk uit 'n studente-ver
kiesing wat 'n paar weke ge
lede in Rome gehou Is. Dit is 
gebruiklik om elke twee jaar 
afgevaardigdes te kies na 'n 

provinsiale kongres van univer
siteite. In die Universiteit van 
Rome bet die 1\I.S.I. deelge-
neem a.an die verkiesing en bet 
heel bo uitgekom met 72 ver
kose kandidate teenoor 53 van 
die Christelike Demokrate en 
die 45 van die Kommunistiese 
Party, wat derde gekom bet. 
Die ander partye bet hopeloos 
uitgeval. 

Betekenisvol is ook die ver
klaring van 'n straatkunstenaar 
wat aangekla is dat hy pro
beer om die fascisme te laat 
herleef omdat hy 'n beeld van 
Mussolini saam met Italiaanse 
heiliges uitgestal bet. Hy bet 
gese dat Mussolini se kop meer 
geld lngebring het as al die 
heillges saam. Hy is vryge
spreek, 
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TERRITOB 

'n Belang 
die Unie ~ 
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naturelle-o 
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naturellege~ 
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BELEID IS SKEIDING: 
PRAKTYK IS INTEGRASIE 

Dr. Language 
Oor S.A. Se 

Dilemma 

Dit is vir my duidelik dut 'n gans nuwe oricn
tering in ons benudering tot die naturelle"·raag
stuk en sy oplos~ing noodsuuklik i!'l, bet dr. F. J, 
Language, hoof vnn die Naturelledepartement "'an 
die Brakpanse 1\funisipaliteit in sy "·oorsittersrede 
op die jaarvergndering van S.A.B.U.A. verklaar. In die eerste plek, bet by 
gese, wil ek hier pleit vir volledige geintegreerde nnturellel)eleid, d .w.s. 
een wat hom 0}) die standJ>Uilt stel van of konsekwente integraijie of 
konsekwente UJuu·te ontwikkeling. Staatkwtdige en territoriale flkeiding 
enersyds, en ckonomiel'!e integruKie op 'n permunente. grondslug ander
syds, is nie ulleen onhillik nie, manr op die lnng duur onhoudbaar. 

As ons glo in 'n heleid , ·an ekonomiese integrn"'ie, dan sal aun die 
naturelle-arbeiders die regte en voorregte wat arheiders oor die l1ele we
reid geniet, gegun moet word; o.m. ~;al dit meehring dut ook die half
geskoolde en geskooldf': arheid~weld ,·ir bulle oopgestel word, en dat bulle 
die reg gegee word om bulle self in "·akunies te organis.-er en om bul 
ekonomiese ei!'le dt~ur middel daan·an af te dwing. Voorts sal die naturel 
erken moet word a!'\ 'n Yohmar<,lige .lnndahurger, ~·at, indien by aan die 
algemeen geldendc kwulifikusies sou ,·oldoen gelyke reg bN om te stem in 
landsake. Ook l'lal enige beperkingl'l tt>n opsigte ,·nn eiendomsverkrygiug 
deur naturelle laat vaur moet word, en daannee ook enige poging tot ge
dwonge territoriale en rcsidenl'liille 8keiding. "'il aan die under kant 'n 
beleid van afsondcrlike ontwikkeling gevolg word, sal in die eerste plek 
paul en perk gestel moet word aan die integrasie van die naturel in die 
ekonomie ,·an die nie-nnturellegebiede, en sal daar 'n groter potensiaal ,·ir 
gediver~o~ifi~<eerde ekonomiese bedrywighede geskep moet word, onder meer 
deur die daarstelling van 8ekondcre en tersiere nywerbede. 

Derhalwe wit ek nrder beplelt die instelling nn 'n Ug
gaam wat dle ekonomi~e ontwlkke"tlng ,·an on!i land -sowel 
in dle naturelle- a!i in <lie nle-naturellegeblede kan koordl· 
neer en bfoplan, en in ooreenstemming met ons algemene 
natorellebeleld kan bring. Dlt sal dle taak van hierdie lig
gaam wees om die geografiese veJ'S})reiding van nywerheids· 
inrigtings te beheer en te dien cinde die nodige fasiliteite 
daar te !ttel wat die vestiglng van nywerhede in ooreenstem
ming mrt die algemene beleld moontllk sal maak. 

Dlt lyk vlr my ,·anselfsprekend dat as ons 'n geinte
greerde naturellebeleid wil he, dle ulh·oering daan·an in een 
staatsdepartement gl!konsentreer behoort te wees. Die toe
stand ,·an ~ke dat daar naas dle Departement ,·an Natu
rellesake, ook ande.r departemente t>n liggame is wat nr
antwoordellk Is \ 'ir dle fonnulering en uitvoering van natu
rellebeleid is In stryd met gesonde staatsbeleid en is seker
lik nle bevorderllk vir 'n ge!ionde rci'llng ,·an die hele vraag
stuk nie. 

Sckerlik die mcea ultataande 
probleem waarvoor ona bier in 
Suid-Afrika te staan gckom bet, 
bet sprcker gcs~. Is die voort
gesctte ongelyke vcrhouding in 
getalle ten ongunste van die 
blanke bevolking en die felt 
dat die verhouding die blankc 
bevolking In absolute syfers ge
reken, sover voorslen kan word, 
steeds ongunstigcr sal raak. 
Die gevolge van hierdie felt sien 
ons duidelik in die geestcllke 
bcnadering van sowel die blanke 
as die naturelle-bcvolklng tot 
ona bevolklngsvraagstukkc: Aan 
die kant van die blankes 'n 
fanatleke wil tot handhawlng 
van die cie identltelt en voort
bestaan, en aan die kant van 
die naturelle die wete dat die 
magtige wapen van getalsoor
wig gereed I~ om eendag tot hul 
eie voordeel aangewend te word. 
Die gevolg is dikwela dat 'n 
logiese bercdenering van die 
vraagstuk en die wil om 'n uit· 
weg ult hlerdle dilemma te vlnd, 
ontbreek. 

TERRITORIALE SKEIDING 

'n Bclangrlke onderdeel van 
die Unle se naturellebeleld is 
die reserverlng van plattelandae 
geblede, In die vorm van natu
rellereserwes, vir ultalultelike 
naturelle-okkupaale. Waar die 
Naturellen Grondwet van 1913 
destydse atatus quo ten opslgte 
in hoofsaak bedoel was en die 
van die okkupasle van grond te 
handhaat, daar het die Natu
rellestrust en -Grondwet van 
1936 verder gegaan en gronde 
wat vir d ie grootate gcdeelte 
in die bande van blankes was 
as potenaiele naturellegebled 
gewaarmerk, en bet tewens ook 
d 1e maajinerie geskep waardeur 
hul uiteindellke omakepplng tot 
naturellegebied verweaenlik kan 

word. Vanuit 'n beleidsoogpunt 
beskou, la daar 'n belangrike 
verakll tuasen hierdie twee 
maatre(}ls: Die \Vet van 1913 
bet weUike en amptelike er
kenning as naturellegebied vcr
leen nan die gronde wat op daar
dlc tydstip reeds dcur naturellc 
gcokkupccr wns; die Wet van 
1936 hct, soos hierbo ges~. vee! 
verder gcgaan, deur voorsiening 
te mank vir die omskepping tot 
naturcllegeblcde van grondc 
wat In die hande van blankes 
was en Ia. 

En word daar dan gesoek nn 
die dieper-llggrnde rede vir die 
maat~ei van 1936, dan is daar 
net een nntwoord moontlik, rn 
dit is dat die bedoeling klaar
blyklik moos gewees bet om 'n 
,gebied Yir ons natUI'f'llebe,·ol
klnr; te skep wat bulle as 'n rie 
tulste kan beskou, en, wat veral 
ook belanr;rik i11, dat die blanke 
bevolking bereid WB!I tot op
olferingt>, l'!elts vnn ge,·t>stigde 
regte, om hierdie ideaal moont
lik tt> maak. Dit i!ll werklik 
onvt'nkoonbnnr dat persone 
wnt bulle so vrylik die reg aan
mntig om ons naturellrbeleid tt> 
vudoem, so perspektiefloO!I en 
onwetenskaplik 111 dat bulle 
hlerdle gTootse gebanr nl'llwyg 
of a!l 'n daad van gt'en bett>krnls 
beskou. 

DIE BASIESE RAA1\IWERK 

Iqaarblyklik is met die skep
plng van 'n cic tulst~ vir die 
nalurellebcvolking van die 
atandpunt ultgegaan dat die 
twcc bcvolklngsgrocpe op 'n ge· 
akele grondslag moct voortbe
staan. Die verdere loglese ult
boulng van hierdie beginsel vind 
ons In die bepalings van die 
Naturelle (Stadsgebiede) \Vet, 
soos dlt In 1945 gekonsollldeer 
Is. Soos bekend, maak hlerdlf' 

wet nie aileen voorslenlng vir 
die beheer oor die lnstromlng 
van naturcllc in atadsgeblede en 
die verwyderlng van sekere on
gewcnstc tlpea daarult ni.e, 
maar ook vir die resldensicle 
skeiding van naturcllc, en verder 
vir beperklnga van die reg tot 
eiendomsvcrkryglng deur natu
relle daarin. Die al~tellM'ne be
Jt"in!llels ten crondalac van bier
die maat~els skyn tAl Wet>fl dat, 
r;e11ien die felt dat aparte crond
gebied vir dl~ naturel~bevolking 
beskikbnar r;e11tel ltJ, hul \'cr
blyf in stedellke rebiC'de .,. \'8D 

'n nie-pennanente aard bfo!lkou 
moet word. 

Die Naturelle Vertcenwoor
dlgingswet van 1936 het, deur 
die verlening van omakrewe 
verteenwoordiglng in die wetge
wende llggame van die Unle 
en die skepping van 'n Unlale 
Vertcenwoordlgcndc Naturelle
raad, In dieseltdc gees as die 
twec voorafgaande maatret!ls 
gcpoog om, op 'n hoi.:re nlveau, 
'n sknkel daar te stcl tusaen die 
blanke en die naturcllebcvol
king, terwyl daar, in die Natu
rcllen Zaken Wet van 1920, voor
alcning gmaak is vir die gclcl
dcllke toekenning van mr<'r lll'lf
bcstuursbevocgdhedc aan die 
naturcllc In die gebiede wat so 
vir hulle opsygestel is. 

Dlf' vf'rsklllende maatreel!i 
wat hlerbo trellkeu Is, vorm 
m.l. die basleM> raamwerk ,·an 
die llnie JOe naturellf'bfoleld. Dlf' 
KTOOt aantal andf'r maatreels 
wat retre.f Is, bv. dle erkf'nnlntr 
,·an die naturf'Derer, die adml
nlstratlewf' !ltel!lf'l, t'nll., 111 
es!llenlllele dor sekond~re aan
,,dllngfl , or ultboulnp blnnf' 
hil'rdif' bMie~~e raamwerk. 

DIE VERSTEDELIKISGS. 
PROSES 

Sekerllk die grootste enkele 
verskynsel wat 'n ernstlge toeta 
aan die ultvol'rbaarhcld van die 
genoemde beleld stel, Is die 
grootskaalse lntegrasle van die 
naturellebevolklng In ons land 
se ekonomlese atruktuur en die 
daarmee gepaardgaande ver
stcdellklng wat bulle ondergaan. 
lndien blerdle lntf'p-asle en 
vf'rstedellklnr toerelaat word 
om tHn dleselfde tempo voort 
te gaan, 8!1 wat die reval in 
veral die afgelope vyrtlen tot 
twintig jaar was, kan die ce
volge nle anden a• ram~poe
d 'r; weea rile. 

Dit is waar dat daar 'n be
treklike lnvloedryke aekale van 
ona bcvolklng Is wat rio dat 

DIE SABRA-STUKK.E 
Gedurende die tweede week van Januarie 1951 bet 

die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-aangelecnthede 
(S.A.B.R.A.) sy jaarvergadering in Pretoria gchou. By 
die geleentbeid bet deskundiges vcrskeie aspekte van 
die naturelle-vraagstuk toegelig. Hierdie vraagstuk 
is ongetwyfeld die neteligste vraagstuk waarmee die 
huidige geslag van ons volk worstel. En in die panr 
jaar van sy bestaan bet S.A.B.R.A. ontwikkel tot die 
Afrikanervolk se uitmuntendste opvoeder en voorlig
ter ten aansien van bierdie vraagstuk. 

In bierdie uitgawe van Die O.B. verskyn dr. :£.'. J. 
Language sc voorsittersrede. Die gelcwerde referatc 
sal een na die ander in volgcndc uitgawcs verskyn. 
Ons raai ons lesers aan om die Snbra-stukke noukeu
rig te lees: trouens die rigting wnt daarin aangcdui 
word, is die belcid van die Osscwnbrandwag: wat dik
wels al verkondig is - onlangs nog weer op die jong
ste Laertrek van die beweging in Bloemfontein. 

naturelle-arbcid Suid-Afrika se 
grootate. ekonomiesc bate is, 
dat die proses van veratcdeli
klng nie aileen 'n natuurllke 
ekonomiese verskynscl is nie 
maar sclts ook aangemocdig en 
verhaaa beboort te word, en 
dat aileen die volle gebrulkma
klng van naturelle-arbeld van 
Suid-Afrika 'n groot en wel
varende land - 'n tweede 
Amerlkatjle - sal maak. Al
hocwel ek die sterk ekonomlesc 
oorwegings ten gunste van so 'n 
beleld nie wil ontken nie, Is dit 
'n felt dat so 'n beleld die 
dlrekte teenstelling Is van die 
tot dusver aanvaarde landsbc· 
leld; 'n mens kan amper nle 
anders nic as tot die gevolg· 
trekking kom dat die voorstan· 
dera van hierdie beleid vnn ons 
verwag, soos van 'n Esau va~ 
ouds, dat ons ons eersgeboortc
reg vir 'n pot lensiesop moct 
verrull. 

DIE INTEGRASIE V A..V DIE 
NATURELLEBEVOLKLVG 

Hierdie verstedelikingsproses 
is natuurlik die gevolg van die 
tocnemende inskakeling \'an die 
naturellebc,•olking in die eko
nomiese bedrywighcde van die 
nie-naturellegeb!ede. Die ge
bruikmaklng van gocdkoop en 
ongcakoolde naturelle-arbeid 
in rroot getalle Is inderdaad die 
uitataande kenmerk van die 
ekonomlese ontwlkkcling wat 
>ns land die afgelope halt-eeu 
tndervind het. Terselfdertyd 
dui dit op die groot, 'n mens 
Is genelg om te s~ fatale, leem
te in die Unle se Naturellebe
eld soos hlerbo uiteengesit: 

die onvermoe naamllk om tt> 
beset dat staatkundlr;e en terrl
toriale reskeldenheld noodwen
dlg sal moetl 11wlg voor die eise 
van die ekonomle f'n die onwil
li«held om ons land !If' ekono
m~!IC 11truktuur en ontwikkelin« 
80 in te ril' dat dit in ooreen
.lltemming is met dif' ander 
maatreeh hierbo renOf'm. Dit 
d~mma waarvoor on11 in Suld
Atrika te staan &'t'kom bet, is 
dat ons aan,·aarde naturellf'be
leld op die begin~~el van 11kei· 
dine berus. terwyl in die prak
tyk ons ekonomiese ontwikke
llnr op rrootskaabe t>n toene· 
lnf'nde integrasie uit&'eloop bd! 
Dlt i!l maar eers in dil'l afre
IOPf' aantal jare dat die volle 
lmpllkaslt>s van hierdie belt'ld 
van ekonomiese integra!lie nn 
vore getree bet. Ek vir my!W'lf 
bet gt>en twytel nle dat hlt~rdle 
integrasle-proses, lndlen dlt toe
gelaat word om ongehlndt'rd 
voort te wocker, tot die ulteln
dellke algehele verdwyning nn 
die bfoleld van territoriaJe en 
11taatkundige skeiding mOf't 
leL 

GU.SSTIGE VOORTEKE~S 

Ewewel het daar in die jong
ate tyd enkele dinge gebeur wat 
voortekens mag wees van 'n 
meer poaltlewe benadering van 
die vraagstuk. Ek dink hler 
bv. aan die hervatting op be
trekllke groot skaal van die 
aankoop van grond in die oop
gestelde ceblede; die volgehoue 

en aktlewe poglngs van die .De
partemcnt van Naturellcsake ·om 
die algemene ekonomiese en 
vera! landboutoestande in die 
naturellcgcblcdc te verbcter en 
om die samewerklng van die 
naturcllc daarln te vcrkry; die 
sterkcr wordende bese! onder 
die naturellcbcvolking self dat 
bul tockoms In 'n groot mate 
deur hul cle posltlewe optrede 
en opofferlngs bepaal sal word: 
en 'n groter bcrcldwillighcid 
van blanke kant om hul dee! 
by te dre. tot die bestendiging 
van ondcrllnge gocle rassevcr
houdinge en om oorweglng te 
gee aan die regmntlge cise van 
die naturellc. 

In besonder wens ck ook te 
verwys na cnkcle gcbeure in die 
jongste verlede: 

e DIE AA~STELUNG VAN 
':-J BEI'LAN~lNGSKOl\1-
l\riSSIE VIR J)U~ NATU
RELLE-GEBU:nt~ : 

In die llg van wat hlerbo gese 
Is, :is die .aanstclllng van 'n 
kcmm.lasle wat d ie ekonomlese 
lcwc en die toc;koma van die 
naturellcgebicde moet bcplan, 
'n onvcrbiddelikc verclste as 
ons nog wil red wat d aar te 
red Is. Ek wll die vcrtroue 
ultspreek dnt hlcrdle kommis
sle In sy beraadslagings· en aan
bcvcllngs van die atandpunt sal 
ultgnan dat die naturcllcgcblcde 
In aile opslgte tot volwaardlge 
nasionale tulstcs vir die nntu
rcllebcvolking ontwikkel behoort 
te word, en ek noem graag dat 
die optrcde Yan ons nuwc Mini
ster van Naturellesake !tan bc
stemp<'l word as een vnn die 
mces posltlcwe stappc wat daar 
in die afgelopc aantal jare van 
rt'gerlngskant ondernocm is. 

e DIE WET OP GROEPSGE
BIEDE: 

Die aanname en inwerkingstel
ling van hlerdle maatre!!l be
boort ongctwyfeld 'n goeie utt
werklng te hll op die brei; ge
bled van rasseverhoudlnge in 
ons land. Dlt Is duidelik dat 
hierdle maatrclll In bale opslgte 
noodaaakllk geword bet en ook 
nuttig gebrulk kan word om 
ultbuitlng van die naturelle op 
sekere terrelne ult te skakel. 
Wat betref die instelling vnn 
aparte groep~~gt'bled6 vir blnn
kes, kleurllnge f'n A!llinte ver
welkom S'ABRA hierdie mnat
reel van hart.-, maar ek moet 
daarop W)'!l dnt 1Inar die we~nt
llke gevaar be!!taan dnt sonunige 
persone die toepn'<slng van die 
Groe])!lrebiHcwet t.o.v. natu
reUe kan be11kou as 'n dol'ltref
fende en blywl'nde oplossing 
van die naturellevraarstuk. 

e DIE AKTIEWE EN POSI
TIEWE BEI..ANGSTELLIXG 
EN LEIDING \'AN DIE 
KA.'"T VAN ONS KERKE, 

soos veral blyk ult d ie bcsluite 
gcnecm op die Kerkllkc Kon
gres, gebou te Bloemfontein in 
April verlcde jaar In verband 
met die naturellevraagstuk. Dlt 
Is vir my en vir SABRA ''n be
~ondere bemoedlglng dat aulke 
<Vervolg op bladsy 4 kolom 3) 
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PARLEMENTERE STELSEL ~:: D~:~EAANNE~oL~T~~~ 
I s G R 0 0 T B I N DEN DE K RAG Die hoofbestuur van dle Nuwe Orde bet verlede Sater-

VA N EM P I R 
dag op 'n konferensie besluit om vroeg in Junie 'n buiten-E gewone konferensie te bou met die doel om te besluit of dle 
Nuwe Orde na. die aktiewe politlek sal terugkeer. 

Die feit wat so dikwels reeds d.eur DIE O.B. 
heklemtoon is, naamlik dat die Britse parlementere 
stelsel een van die helangrikste skakels van die Em
pire is, is verlede week swart onderstreep toe die 
Britse minister van statehondsbetrekkinge, Patrick 

E.rkenning 
Van Britse 

Minister 
Gordon-Walker, in 'n personderhoud in Rhodesie erken het dat ,ons een
dersheid van reg- en parlementere stelsels een van die belangrikste een
heidsfaktore is wat die Statehond saambind." Tot so 'n mate is dit die 
geval dat hy nie reken dat 'n ander staat deur die Empire opgeneem kan 
word nie. 

Gordon-Walker bet ges~ dat 
daar geen rede bestaan waarom 
die verandering van dominiums 
na republieke 'n nadelige uit
werking behoef te he op die 
goeie betrekkinge tussen lede 
van di~ Britse Statebond n'ie. 
Die instellinc van 'n republiek 
in Inrl!O was 'n proefneming. 
Hoewel hy 'n republiek is, erken 
Indie no~ d1c koning as die 
hoof van d1e Statebond en as 
die sim':>ool van sy verwant
skap met ander lede van die 
State bond. 

,Hoewcl die Indiese domi
nium die status van 'n re
publiek het, bet dit in geen 
opslg sy verhouding tot ander 
domlnlums nadelig belnvloed 
nie. 
Met verwysing na die jongste 

Empire-konferensie het die 
Brltse minister gesl!: 

I~LOEDRYKE ~EDE 

,Een van die mees in die 
ooglopende verskynsels van die 
Statebondskonferensie was in
derdaad die wyse waarop die 
nuwe lede, met inbegrip van 
Indie, as volwaardige lede ver
rys en 'n invloedryke aandeel 
aan die besprekings geneem 
het." 

Gordon-Walker het toegegee 
dat dit tegnies en wetlik 
moontlik is vir enige land om 
'n lid van die Statebond te 
word indien republieke toege
laat word. 

,~faar ek glo nie 80 'n ding 
sal maklik lmn geskied nie. 
Dit sal uiters moeilik wees 
vir 'n land om lid van die 

Britse Statebond te wees in
dien by nie deel het aan die 
gemeenskapllke metodes van 
reg en bowe-al van parlement 
nie. 

GROOT FAKTOR 

,Daar is ook die belangrike 
faktor van geskiedkundige ver
bondenheid. Dit bet binne die 
Statebond 'n gemeenskaplike 
lewenswyse laat ontstaan. Ons 
eender~oheid van reg- en parle
mentere stel8els Is een van die 
grootste eenheidslnktore wat 
die Sta.tebond &aambind.." 

As die minister, wie .se amp
telike taak dit is om die een
heid van die Empire te bevor
der - wat by juis nou probeer 
doen deur middel van sy per
~oonlike besoeke aan sy domi
niums - is die beer Gordon
Walker sonder twyfel 'n man 
wat met gcsag oor hierdie sake 
kan praat. 

STE~I SAAM 

Hierdie eenbeidsbond is ook 
Jeur dr. Malan erken toe by, 
volgens Hansard No. 15 van 
1949 (kol. 5682), op die vraag 
waarom die Empire so 'n een
heid vorm, gese bet: 

.,Die verklaring wat ek 
daarvan kan gee, is aileen dat 
daar in die eerste plaas ge
meenskaplike belange beataan 
tussen dle verskillende lede 
van die Statebond, en wat 
deur bulle so gesien en gevoel 
word. Daar is verder 'n go
meenslmplike of a lgemene 
uitkyk op die Iewe , • , Daar 

REPUBLIEK IN GEVAAR 
<Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

GEEN VERANDERING 

Hlerdle propaganda bet reeds 
so ingeslaan dat harde republl
keine op onbedagte oomblikke 
uitgaan van die standpunt dat 
Suid-A!rika 'n verhoging van 
status ondergaan het. En bier
die gevoel bestaan en word aan
gewakker ten spyte van die 
felt dat sowel die Engelse pers 
as die cerste minister en oppo
slslcleler beeltemal eens was dat 
die Empire inderdaad geen 
verandering ondergaan bet 
n1e. . 

So hct genl. Smuts na die 
verklaring van dr. Malan in 
die parlement gese: 

,Dit is derbalwe duidelik 
dat volgens die dokumentere 
gctuienls, beide die Statuut 
van Westminster en die de
klarasie wat nou gedoen is, 
die Eers.te Minister abfloluut 
gelyk bet met sy verklaring 
dat daar absoluut geen ver
andering van posisie Is nie." 
Genl. Smuts bet voortgaande 

ge.sl! dat die ,inpassing van In
die" .sonder om bestaande po
sisie te verander ,.beeltemal ou
lik gedoen is" deur nog gebrulk 
te maak van ,presies die terme 
van die Statuut van Westmin
ster sonder dat die fonnule van 
Indie toegepas Is op die ander 
led e." 

NOG 'N VERKLARXNG 

Die jongste konferensle waar
op dr. Donges die eerste mini
ster verteenwoordig bet, bet 
ook weer 'n verklaring uitge
reik, nie oor 'n veranderde of 
skynbaar veranderde samestel
ling nie, maar waarin gewag 
gemaalc word van die ,buiten
gewone en kosbare assosiasle 
wat bulle grondig waardeer." 

Dit was n6. ondertekening van 
hierdie verklaring cla.t Sold
Afrika se verteenwoordiger na 
Ierland reraan en aan die Iere 
vertel het hoe jammer dit is 
dat bulle nle ook ,in ons rade" 
~it nie, nou cla.t republleke non 
ook lid van die Sta.tebond kan 
wees. 

SLUIT GELEDERE 

In die llg van hierdie ont
wlkkeling bet dit noodsaa.ldlk 
geword dat republlkeinse Afri
kaners hul geledere moet slult 
om verdere verspoeling te voor
kom. Laat diegene wat binne 
die republikeinse Ossewa.brand
war staan, groter bedrywlrheld 
openbaar en voeling maak met 
republikeine in ander partye. 
En laat Iaa.arenoemde ferme 
standpunt inneem blnne hul or
ganlsasies en bestuursllgcame. 
Ons is besir om te verloor 
waarvoor 'n halwe eeu J'&VeJ 
la! 

is 'n gemeenskapllkheid van 
uitkyk op polltieke gebied; 
dit is sells 80 ln die ceval 
van Indie wa.t anden;ins m!s
kien die ven;te nf stun van 
die ander lede van die State
bond, dat bulle besluit bet 
oln hul konstitusie in te 
rig op die model van die Brit
se kon~tltusle en ons s'n bier. 
Met ander woorde, bulle is 
wei 'n republlek, maar bulle 
is 'n demokratiese republiek 
en bulle wya.e van parlemen
tere regering is of bly gro
tendeels dleselfde as wat dit 
van tevore was." 
\Va.nneer die O.B. dus pleit 

vir die afskafllng van die Brit
se parlemenUre stelsel en die 
herstel van ons eie Boere-stel
sel waarln partyregering on
moontlik was, skenn ons nie in 
die wind nie, maar tilium ons 
teen die hart van die Empire. 

S.A. Trek Sy 
lmmigrante 
Hoofsaaklik 

Uit Brittanje 
Dubbel 8oveel immigrante uit 

Brittanje as nit Alrikaanse 
stamlande het die Unie r;edu
rende die eerste nege ma.ande 
van verlede jaar binnegekom. 
Teenoor 2,000 Hollanders en 
1,415 Duitsers was daar 4,200 
Britse immigrante. 

Ongeveer 58 persent van die 
bevolking van die Unie was 5 
jaar gelede Afrikaanssprekend 
teenoor 39 persent wat Engels
sprekend was. Die verhouding 
moet tans nog gunstiger vir die 
Afrikaner wees, sodat hy gereg
tig is op 'n vee! grotcr toevoer 
uit sy stamlande. 

Middel Wat Glo 
Reuse Kan 
Voortbring 

'n Nuwe mlddcl wat die aarde 
weer deur reuse sal laat be
woon, is, volgens die aanspraak 
van 'n Sweedse wctenskaplike, 
professor Gosta Haggkwist, 
deur hom uitgcvind. Die mid
del word genoem ,colchicine" 
en word gemaak van sekere 
plante, onder meer die sering
boom. Klein konyntjlcs van 
wie die rna daarmee behandel 
is, het binne drie maande tot 
tweemaal die grootte van hul 
ouers gegroei, word verklaar. 

Die professor meen dat dit 
moontllk aangewend kan word 
om 'n groter menssoort voort 
te bring wat tot twaalf voet 
hoog sal staan - wat natuurlik 
groter skapc en beeste nodig 
sal h6 om hul vleisbonger te 
stll! 

t .. DJJC O.B." word ce4ruk deur Pro 
Eccl•la Druklleey, BteUenboaeb, vtr 
die eleaaar• en ustcewera: VOO:R8LAO 
(J:d.ala.) Beperk. Oroote Kerk,f;!: 
TOI, J>QitiU. 1U1, Kerllple!D, ..... 

Adv. 0. Pirow, Ieier van die r------------
Nuwe Orde, bet gese dat die or· 
ganlsasie hom in 1943 tydelik 
aan die aktlewe politick onttrek 
bet toe sewentien van sy parle
mentslede besluit bet om nie 
hul setels te verdedig nie. Die 
dank wat daarvoor ontvang Is, 
was maar net die spottende op
merking dat bulle hul setels in 
elk geval sou verloor bet. Dit 
mag waar gewees het, maar 
deur te staan, kon hul sommige 
van die setels aan die Verenlgde 
Party besorg bet. 

Na die nasionale oorwinnlng 
bet die Nuwe Orde besluit om 
sy steun aan die regering te gee, 
maar na 2! jaar is die vraag
stukke nog onopgelos en 'n op
lossing is nog nie eens aan die 
hand gedoen nie. Nog die rege
ring nog die opposisie skyn be
reid te wees om doeltreffcnde 
stappe te doen ter oplossing van 
die ernstige vraagstukke waar
voor die land staan. Die twee 
groot partye is te besig met par
typolitieke sake en stel skyn
baar net belang In maatreiHs 
waarmee bulle stemme kan 
werf. 

SEGREGASIE 

Stalin Soek 
Sy Seun 

Josef Stalin is, na berig word, 

nog steeds op sock na sy oudste 

seun, Jakob, wat tydens die 

oorlog krygsgevangene geneem 

is. Hy het onlangs 'n beloning 

van 1,000,000 roebel (£90,000) 

uitgeloof aan die persoon wat 

l!Y graf kan opspoor. Die aan

ltondiging, wat in die amptellke 

koerant van die Roo! Leik ver

sltyn het, gee 'n aanduiding dat 

Stalin nog hoop het dat sy seun 

lew e. 

Jakob is naby Smolensk deur 

die Duitsers gevange geneem, 

en later is bcrig dat by In 'n 

kamp in Beiere gedurende 1944 

oorlede is. Maar gerugte wou 

dat by nle dood is nie, maar 

Die vernaaml>te vraagstuk is dat by na Switserland ontvlug 
J:c :1:::tur~llcvra::t_:::.ult w::.t net het waar hy 'n skuilnaam aan
deur volledige terrltoriale segre- vaar het. Daar word gese dat 
gasle opgclos kan word - die 
skepping van afsonderlike Jakob, wat die enigste ldnd van 
blanke en nle-blanke state. In Stalin se eerste vrou is, nooit 
die verband bet die A!rikaanse 
kerke Ieiding gegee waarop nie by .die Kommun1stlcse Party 
verbeter kan word nie. wou aansluit nle en dat die ver-

Hoewel die oplossing van die 
vraagstuk oor 'n lang termyn 
sal moct geskied, vereis die op
name van die nature! in die 
bedryfslewe van ons land on
mlddelllke aandag. Enige ver
dere toelating van naturelle in 
ons nywerhede moet onmiddel
lik gestaak word of territoriale 
segrego.sie sal tot mislukking 
gedoem wees. 

houding tussen vader en seun 

nooit juis gcvlot bet nie. Hy 

was hoof van 'n trekkerfabriek 

en bet dit In die leer so ver as 

kaptein in die artillerie gebring. 

Stalin het nog twee kinders -

'n scun en dogter. Eersgenoem

de is 'n generaal in die lugmag. 

Bele veilig 
en voordelig 

4~% 
op Ollbepuulde 
ternrynaundele 

subskripsie - uundele 
Betaalbaar uit beskikbare winste 

Vaate deposito'• tot 3f% 
Spaarrekr.nioge • 2t% 
op daaglikse ealdoa 

Kom spreek ona by ons naaste kantoor 
of skryf om ons gratis brosjure wat u 
aile inligting sal verstrek. 

SAAMBOU 
(PERJ.1ANENTE) 

BOUVERENIGING 
Booflalato.: 

SANXAJ\1-QEBOU WA.A.L-
STJL, KAAPSTAD. 

Ook te: BeiiYllle, s-~-
teiD ell Pre&ot1a. 

BATE OORSKRY 

Die Cape 
van die 114 
onlo.ngs uit 
om as 
word, 
Ieiding in 

ter, sir 
led<> wct>k in 
toe 'n lld 'n 
in \'erband 
onrus oor die 
blankc ro.s In 


