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ADJUNK-K.G. SE ARTIKELREEKS 

Jrg, 10 Kaapstnd, 11 April 1951 Prys Sd. No. 19 

In die kolomme langsaan pu
blisccr Die O.B. \'llndag die 
ccrste van 'n reeks bale inte
ressante artikels uit die pen 
van mnr. J . A. Smith, die on
derleier van die Ossewabrand
wag. Die artikcl-reeks bcvat 
die persoonlike herinncringe 
van mnr. Smith oor die Afri
kaner se vryhcidstryd gcdu
rende die afgelopc half-ceu. 
Die artikels is nie aileen be
langwekkendc lecsstof nle, 
maar dit is ook 'n bron van 
historicsc }{ennis; en bowen! 

Herinneringe. uit die Vryheidstryd (I) 

i'i dit 'n rigsnoer uit die erva
ring van vroeere geslagte van 
ons \'olk wat ongetwyfeld 'n 
tydige en doeltreffende weg
w)·ser vir die huidige geslag 
knn wees. 

Ons wil dan ook by ons le
sers aanbevecl om die artikels 
met insig en begrip te lees. 

Mnr. J. A. Smith (oom Johan
nes vir sy talle vriende) is by 
uitnemendheid geskik om be
tekenisvollc grepe uit die mo
dcrne vryheidstryd van ons 
volk op te teken. Hy hct 

reeds as seun op vcertien- en 
vyftienjarige ouderdom ann 
die Tweede Vryheidsoorlog 
dcelgcneem. Hy wns die jong
ste Kaapse rebel. Na die oor
log bet hy na die Universiteit 
van Stellcnbosch (destyds die 
Victoria-Kollcgc) gegaan en 
na voltooiing van sy studies 
het hy eers as boer, later as 
baanbrcker-joernalis, <'n nog 
later as rcpublikeinse Icier 
altyd in die brandpunt van die 
politieke vryheidstryd geslaan. 
En hy hct pal bly staan vir 'n 
halwe ceu en hy staan nog 
steeds pal. c 

HERTZOG WOU NIE PERDE 
VERRUIL VIR KWAGGAS 

Mnr. Smith hct nie all<'en 
persoonlikc kontak gchad met 
al die Afrikanerlelers (en ook 
met die ander l{ant se leiers> 
wat gedurendc die afgelope 
vyftig jaar voor die Afrikaner
volk opgetrec het nie, maar hy 
het ook inticmc kcnnis gcdra 
van die stryd wat hulle gevoer 
het - sowel voor as ngter die 
skerms. 

Dit is sommige hcrinneringe 
uit hierdie vollc !ewe, wat van
dag 'n ryke bron van kennis 
verteenwoordig wat mnr. 
Smith in mccgaande artikel
reeks op skrif stel. Die wiel van die })olitiek draai en draai steeds om. Elkcmaal tik die 

een geheurtenis na die ander tyd!'ltipte vir ons in die lewe af. Ek dink nou 
hier aan sulke tydsti}Ue tentg soos ek hnJie in herinnering roep. 

Die son gaan een mmd bleek-rooi agter die donker heq;e onder. Die 
vrede is gesluit. Ons onaflumklikheid is verloor. Ons ~it op ons pcrde en 
wag vir die bevel om soos ons daardie oomblik gevoel het vir ahyd aan die 
vryheid van ons Repuhlikeinse hestaan vaarwel tP se. En daat• kom dit: 
Le neer jul wapen~ hiPr voor langs die heining!" Die daltmde dag sluit die 
laaste hoofstuk in die driejarige stryd af, 3 Junie 1902. 

RONDE BEGINSELS Twee en 'n half jaar later ' 
staan ek saam met kameradc 
in die kerkhof op Eikcnhof ,Dit> beginst>ls van 'n poli-
suid van Johannesburg. Gene~ tieke party mot>t wees s.oos 
raal Louis Botha, ons gewcsc r~n<lt> klippit>s wat as jy dit 
kommandant-generaal onthul Wtl \'a'i vat, <leur jou vingers 
die grafsteen van wylc komdt. i gly." 
Danie Theron, ons onvcrgect- j Brittanje. het h ier op hierdie 
like Ieier van die T.V.K. Dnar 1 kongrl''l, nie op die slag\·etd nie, 
is 'n militere mag, nie ons s'n 
nie. Die orkes laat die trommel 
diep-rollende note voortbring 
soos donderwccr wat van vcr 
onheil spel. Die spanning styg. 
Genl. Both a trek die koord; die 
lamferdock gly af, en hy sprcek 
bierdie woorde: 

REPUBLIEK BEGRA WE 

die republikeinse ideaal onder
geplot>g ondt>r die kluite van die 

Deur 
). A. Smith 

j Br;t..,e parlemcntere partystel-
,Hierdie monument van ' <,el! Van daardie dag af be

ans kant en daardic ccn by kamp Uepublikein vir Republi
Magersfontein van ons k t>ln en bly die nyheid van die 
vroeere vyande sc kant moct UepubliE>k ondt>rgeploeg. ,Jy 
dien om die twce rassc in ccn- moct nic nou van republiek 
heid saam te semcntcer." praat ni!', jy maak die Engclsc 
Ek kry 'n rilling deur my kwaad !" Dit was woorde op 

rugmurg asaf 'n skramskoei\1 Losbcrg in die Ecrste Minister 
my tref. Ek kyk na Cornie sc kicsnfdeling dcur hom in 
Hoffman langs my. Hy staar 1016 ann 'n vracsteller gcse. En 
my verstom ann, \Vat? .... vandag sc mcnsc ook so. Die 
En wat het hicrdie woorde aan- vcronregtc moet nie kla nic 
gekondig? Die konsiliusiepoli- niks vra pie, John Bull sai 
tiek Yan genls. Botha en Smuts. kwnad word. 
Die begrafni& Yan 'n r<'publi· 
kein. • 

Donker vlekke op vadcrlandse 
bodem, wat weer en wind maar 
toe nog nie uitgewis het nic, 
blocd van dierbares deur vyan
delike koeiHs getap, staar my 
op die slagvelde nou vracnd 
san. 

STIG PARTY 

Neenticnbonderd-en-tien vind 
ons in Bloemfontein besig om 
'n politieke party te stig, die 
grondbeginsels waarvan soos 
deur genl. Botha, die Icier, 
voorgestel en nie alles aanvaar 
kon word nic. Pres. Stcyn, 
genl. Hertzog en andere stcl 
amendcmente voor wat dcur die 
kongres maar nic deur die 
Ieier aanvaar is nie. Die jaar 
daarop dien by sy voorstcl oor 
die deur die kongrcs reeds gc
wysigde artikel weer in om dit 
herstel te kry. 'n Kort woorde
stryd volg waaraan drs. De 
Jager, Van dcr Horst en myself 
deelneem. Genl. Botha word 
kwaad. ..As ek die wasscncus 
\•an die party moet wccs, be
dank ek bartlik en gaan aart
appels en mielies plant." Dit 
was die aansetting van sy on
wyfelbare onderstcuners wat 
ons dood skreeu. En toe laat 
by daarop volg: 

ROERIXG 

Nog voor die Rebcllie, en ook 
nog 'n agtlcn maande voor 
genl. Hertzog uit die Botha
kabinet gcsit is, omdat by gc
se hct dat die ,Britse Ryk ai
leen vir hom goed is as dit vir 
Suid-Afrika gocd is," en dat 
die volk .!;e lcuse moct wces 
, Suid-Afrika cerste," was daar 
.,onder die onvcrantwoordelike 
jongmensc", soos gcnl. Botha 
dil beduie bet, 'n roeping om 
terug tc kccr tot die !deale van 
die Afrikaner. In Pretoria op 
die Kcrkplcin in die noordoos
tclike hock was 'n gcbou waar
in op die twccdc verdieping 'n 
paar kamcrs as 'n Afrikaanse 
Kofiichuis ingcrig was. Daar 
het die intelligentsia, of liewer 
.,daardic jong advokaatjies en 
hul maats", soos genl. Botha 
die grocp bestcmpel het, ,wat 
net bymckaar kom om te skin
der", soggens politick oor 'n 
koppie tee gesels. Daar het 
ck o.a. ontmoet: Dr. Gey van 
Pittius <later rcgter), advokatc 
Bertie van Hecs, Oswald Pirow, 
wat tussen hakics op dieselfde 
Karoodorpie, Aberdeen, as ek 
geborc is, adv. Ticlman Roos, 
Harm Oost en nig Mimic (sus
ter van min. Tom Naude). 
Laa.sgenocmdc twec was aan 
Die Volkstem verbondc en hul 

· artikcls, vera! in, ck dink dit 
was gcnoem Wccl{blad, of Die 
\Vcek, het reeds met gcnl. 
Botha gcbots en hullc mocs 
nadcrhand trap. Hicrdic twec 
was, sover ck wcct, die eerste 
twcc wat nasionalt• gcsindheid 
of kocrs in die pcrs gepropagccr 
hct en daarvoor mocs boct. 

O:ST~IOET IIEUTZOG 

Nig :Mimic was gctroud met 
C. C. Logan wat in die Departc
ment van Justisic, of altans 
d icselfdc gcbou as gcnl. Hert
zog, toe ::\tinister van Justisic 
fn die Botha-kabinel gcwerk 
het. Dlt was by wat my op 
vcrsock van Roos, Pirow, Van 

l'\INR. J. A. ~:\llTH 

Pittius, na hullc my heelwat 
bcduic het van die rigting waar
in Botha en Smuts nou die 
politick stuur, na gcnl. Hertzog 
geneem hct om kcnnis tc maak 
en met hom 'n ,.bictjic politick" 
te gcscls, want sov<'r hullc vcr
staan, hct hy 'n bepno.ldc rig
ting en daaroor reeds struwe
Jinge met Botha en vera! min. 
F. S. Malan ondcrvind. 

Ek het hom In sy l{antoor 
ontmoct en volksake bcsprcck. 
Hy was nuuskierig om te wect 
hoe vas of nic die Kaaplanders 
op taalgcbled stnan en hocver 
hulle sal saamloop met die kon
silinsiepolitick. Hy was, !;O hct 
dit my voorgckom, verras dat 
ck van mcning wns dal Kaap
Jand '1'4 kampvcgtcr sou volg 
teen die vercngelsingsdrywcry 
wat daar plaasvind. .,\Vant", 
vra hy, ,.hockom stuur julie 
mense met name soos, Merri
man, Molteno, Lcaslc, ens. pnr

. lcmcnt toe?" 

TAAL 

Hy was vera! begaan oor die 
taalkwessie waaroor by kort 
voor Unie so 'n kwaai stryd in 
die Vrystaat moes voer. ,Die 
taal is die sleutel", so het hy 
hom tcenoor my uitgedruk, ,,tot 
ons bevryding." En dit was 
ook in dieselfde gesprek op 'n 
vraag van my wat by nou eint
lik van die nuwe party met die 
ou klomp lmperialiste daarin 
dink, dat hy gese het: 

,Ek kan my mening so stel, 
ek glo nie danrnan om perde 
dood te ja om kwnggas te 
vang nie.'' 
By my afskeid het ek - die 

lug was swanger van moontlike 
politieke vcrwikkelinge - som
mcr gese: ,.Necm u die Ieiding 
en ons, Jong Suid-Afrika, sal 
ons agtcr u skaar." Genl. 
Hertzog het in die gesprek nooit 
'n woord teen genl. Botha, 
Smuts, of enigeen van sy kol
legas gcrep nie. 

WAS POSITIEF 

Ek hct terug gegaan na die 
Koffiehuis en my twyfel op 
grond hicrvan uitgespreek dat 
gcnl. Hertzog teen die hoof
Icier sou optree. lnteendeel, 
ck het d ie indruk gekry dat 
hy dnarvoor was dat ons net 
llocrs moet aa.ndui vir die vo1k; 
v'ir iet'l, Jlie teen lets veg nie. 
Die volk het Ieiding en voorlig
ting nodig om hom uit sy neer
slagtighcid ns gevolg van die 
oorlog te haal. Woorde van die 
strckking het by gebruik. En 
te De Wildt waar by Imperia
lismc mecr as 'n jaar later in 
die publick veroordecl het, hct 
hy ook nog net koers aange
wys, Ieiding gegee. Hy het 
daardeur 'n klip in die bos ge
gooi en die bond het getjank. 
Twcc dae later bet Botha teen 
hom opgctree met die versko
ning dat ons ra.sseversoening 

(vervolg in volgende kolom) 

Daar sal ongetwy!cld bale 
Afrikaners wces - wat nie in
tekenare op Die O.B. is nie, 
maar wat tog graag mnr. 
Smith se herinneringc sal wil 
lees. ~scrs van ons blad 
word vriendclik gevra om die 
artikelrceks onder die aandag 
van sodanigc vricndc te bring 
en om hulle nan te moedig 
om sonder vcrsuim in te teken 
op die blad. Die nrtikels sal 
slegs in Die O.B. verskyn. 

<vcrvolg van vorige kolom> 

moct soek en nic dlnge sii wat 
kolonel Lcuschars en dicsulkes 
kwaad maak nie. Botha n11o; 

Op kWU!I'(U\'Uilg'i Uit, 

!"OG ~IKS nmmm 

AI die twis wat hierop gevolg 
bet, hct genl. Botha aan die 
,.advokaatjics en hul maats in 
die Koffiehuis" tocgcskryf en 
genl. Hertzog vcrwyt dat hy 
na sulkc mcnsc !ulster. As 
daar 'n Nasionale Party aan 
kom was, dan was daardic Prc
toriase Koffichuis die kern of 
kiem daarvan indertyd. Daar
na, en tot die huidige dag, hct 
een tafcrccl na die ander hom 
onder Afrikaners onder Britse 
stelsel afgcspccl. En ons staan 
nog wnar Botho. begin het. 

Later mcer. 

Verantwoordelikbel<l vir polltl•ke be· 
rlgle en kommenlaar In hitrdle uil· 
gawe word gedra deur N . G. S . vnn 
der Walt en W. R. Laubscher, albPi 
\'an Groote Kukgebou 703, Kaapstad. 

a .. DIE O.B." word cedruk deur Pro 
Eccleala Drultkeq, BttlltDOO.Cb, Til' 
die eleoaara e11 ult~;ewen: VOORBLAO 
(Edma.) Beperk, Groote K•k~reboa 
703, Pot~bua 1411, JI:Wkple!D, Jl:aap
at.ad. 

GEBIED AAN TWEE 
BELOOF? 

LANDE 

lndien die bewerings van clie Rhoclesier, W. A. Godlon
ton, waar is, dan bet Brittanje ten opsigte van Betsjocana
land net sulke teenstrydige beloftes gemank a!ol wat hy tydens 
die eerste wereldoorlog ten opsigte van Palestina gemaak 
het toe hy die land tegelyk aan die Jode en die Arabiere 
beloof het. 

Mnr. Godlonton hct voor 'n 
politleke organisasie in Salis
bury die Unie sc aanspraak op 
Bctsjocanaland - kragtcns 'n 
Britsc bclofte by die totstand
koming van die Unie - betwis 
en dokumente te voorskyn ge
haal om aan tc toon dat die 
Britsc rcgering ,.belowc bet om 
sodra die tyd, volgens Brittanje 
se mening, geskik is, stappe te 
doen om Rhodesie en Betsjoe
analand onder cen administra
sic tc plaas, indien eersgcnoem-

de dit verlang." 
,.Niks hct nog gcbcur wat 

hierdie bcloftc ongcldig mnak 
nie," hct Godlonton gese. ,.Die 
volk en rcgcring van Suid-Rho
de.sii.i is dus danrop gercgtlg 
op die nakoming daarvan tcr 
gelcgcnertydc" 

Aangesicn- die Unic ook aan 
die protcktoraat van Betsjoe
analand grcns, mccn hy dnt die 
gebied tussen die twcc Iande 
verdeel moct word sodat die 
Un1c die suidelike dccl kry . 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 11 APRIL 1951 

_nn~ o_.n .. WOENSDA_o. n APRIL-1951 1:~~~~"'''0;:·: op=·:£~~::!~~,!] 
MAAR NOG BY 1912 Dit• Att>Ombt•tlryf ,fgter 111 Deur Sybrand II ~~~· ff .. "::.~':k.:',t':.':: ;:.~~;: 

In die ecrste artikel van 'n interessante reeks waarin di(• Y:d(•rgord·rn gering hom glad nlc gehinder 
(ll·c onder-Icier vnn die Ossewabrandwag, mnr. J. A. Smith, • nlc. Hulle het hom insage gc-

Soos ck my lcsers vcrlcde Die E(•rst(' RomltH' gee In die We.ste sc bclangrik-
y pcrsoonlikc hcrinncringc van die republikeinse stryd in week bt•loot hct gnan ck van- Ontpl()f ste wapengchelmc. Hulle het 

die vcrlede bockstnaf, maak hy melding van die klein begin dccsweek cen en ander mcedccl hom nlc eers bcwaak nie en 
na 1910 van die rcpublikcinRe bcweging. Nadat die Britse oor die ntoombcdryf In Rus- Die werksaamhede van die het nie 'n vingcr vcrrocr om te 
Jcgcring die totstnndkoming van die Unie geseen het met sy land en sy Aatcllil'llnnd<' - uit wPtcnsknplike rand vir ntoom- vcrhoed dnt hy na die kommu· 
partypoliti<•ltc Rll·lsel van n•gcring, het die Afrikaanse party dh• aard van die snak sal my navorsing is van twcclcdigc nistc oorloop met nl die wapcn
ondcr Ieiding van gcnl. Botha al dadelik die wcg van V<'r- ml'dCdPiings hoofsnnklik gnan nard. Daar is, ccrstcns, 'n ny- gehclmt• van die Westersc 
britsing opgl'gnnn. llit"rdie party ht"t toe die regering ult- oor diP orgunlllnslt• van die be- W<'rhcidsafdeling wat tP docn moondhcdc nle. Die tcgcmoet-

1 1 · Di 0 B b kl t 1 k dryf. hct met die ontdekkt'n.., en \"nr. komcndhrld vnn die Westcrsc ~t"mank, en soos u 'oor tN•n m e . . e em oon s, an ., " 
. t b' I' B 't . t I I t t' Die opp~l'Sl" <•n lntlgtl·"'stc vnnrdigin..,. van instrumcnte, moondhedc lnsakc Russicsc ge-'n (lolibekc 11ar ~· mnc ( 1e r1 se regermgs e se ne an t· • • ., b k . kl 

i · A • di kommtlnlstlnsc rnnd In die hclc ondcrdt'lc, ens. wat bcnodig snnts npskantorc IS onvcr aar-Urits wet's sohuak h.Y in die OllllOSisie - d t wd se m e " .... b H 1 d't b k d 1 d t 
wcreld is <ltP Politburo, wat in mag word \'lr die opbou vnn die nnr. oewe 1 e en s a 

•• '\ O""'t'-·n" - 'erkeer. Sodra h .Y aan bewind kom E'n besluit ell bctrokkc kantor sp'•ocna .... , " d c Kremlin setcl en wat ult ntoombcdryf. En danr Is twt'C· c e • ()In 'll(•t <II<• LtnJLol PI"" t"' <loen, vind daar 'n verbritsin" tot sfn ncstc 1'a en dat d1·t hoof ·"' ' ·" '•· " ,.., vyftien lcde bcstann met Slnlln dens die cksperlmt'ntelc nfde· •·• ·' -
die ccn of under hoogte plaas. Dan vemeem mens uit die as voorsitter. In 1943 hct die 1 ng wat atoomkrag ulttods In kwartlerc Is van die Sowjet-
mOiul \an ,jou .,bCIIroefde Ieier!'!" hoe nuttig dit \ir Suid- Politburo 'n gchclme komltcc die wocstyne tusscn die Kns- Unle sc vyfdc kolonnes, word 
Afrika i!oo om hinne die };mpire te bly, en vir of saam met vir ntoomsake ult sy mldde be- plcsc sec en dte Arnlmcer en hocgcnnamd n;ks gedoen om 
die t :m11ire te \C~. noem. Die lcde van die ntoom- op die Mongoolsc steppes. hlcrdle kommunlstlesc ,oo" In 

snke·komttec Is Stalin, Berla Toe die Politburo die atoom- die \\'e.stersc Iande uit te sleek 
Idle ll'ler van die Sowjct Rus- snkc-komitce in 1943 In die nle. 
land sc wetensknplikes), MoJo- lcwe gerocp hct, hct ,profes- En les bcs, dit v.ord openllk 
tof, Voroshllof en Mnlcnkof. or Stalin" nle die vaagstc be- dcur 'n bale betroubare Britse 
Hlerdle komltee Is in vollc en nul gehad oor die \'Crvnnrdi- wanrnemer bcweer dat daar In 
ult.slultllke behcer vnn nile ann- g ng van die atoombom nlc. So F:ngelnnd vandng nog twce 
gcl<'enthcde wnt bctrckklng het docltrcffcnd egter wns die ntoomwetenskapllkcs Is wat die 
op die atoombedryf agter die atoomspioenasic \'an die kom- seheime van die \Vestersc 
kommunlstlese ystcrgordyn. munlstc scdcrt 1943 dnt Sowjet- moondhedc aan Rusland ver-

Dit wns dnn ook die wcg wat die voormalige republikcin
Ge strydros, Louis llotha, al spoedig na sy bcwindsannvaar
ding opgcgaan het. Daar was toe ecn van twcc wee vir die 
rcpuiJlikelne oop: hulle mocs maar terwille van groter cen
hcid hul lot by die Empirc-aanvanrde Afrikaanse party in
wcrp rn help om ander vraagstukke van die land op te los, 
of hulle moes die rcpublikcinse vaandel hys, ongcag die ge· 
volgc vir· hulsclf. Genl. Hert7..og het die laasgenocmde weg 
gevolg. lly lwt gt·~lo d:tt daar gecn nasionale toekoms op 'n 
valse fondam('nt knn W('Cs nic. Hy bet, soos mnr. Smith aan· 
toon aanvnnklilt g('cn brdocling gehad om 'n afsondcrlikc 
organisnsie tc stig in 'n stryd teen die partyleiding nie. Hy 
won bloot positie( die suiwcn• standpunt verkondig, s~vcr 
moontlik hinne diC' Afrikant"r se cnigstc politieke party. Dit 
i-. 'ir hom al SJIOCdig onmoontlik gemaak. Hoewel genl. Botha 
in ,.~. hart nwt gt"nl. llt"rtzog saamgestem het, het sy ,·er· 
anlwoordelikheid ns Ieier van die regerende party hom ge
nOlHbaak om genl. Hertzog in die openbaar te rE'pudieer. In 
:.y boel< oor die lene \llll genl. Hertzog maak C. ~1. van den 
Jlt"ever melding 'an die felt dat genl. Botha aan genl. Hert
zog in 'n prh ate gt•..,tnek ge e het dat by saamstem nwt sy 
standJmnt 'an ,, uid-Afrika een.te," maar dat dlt Ycrkeerd 
is om ,.uiting te gce uan die beginsel." 

Dic ntoomsak••·komltec word Ruslnnd in 1946 reeds oor die rna!. Die bcwerlng word nie 
bygcstnnn dcur: geheim vnn die vervanrdiglng d<•ur df!' Britse regerlng ont

Die Jlartyleier moes sorg 'ir stemme en daarom kla 
llotha kort na die n-rkic.,ing , ·an September 1910 in 'n brie f 
ann pres. Stf') n: 

,Hertzogisme is er bcpanld de oorzaak van dnt wij 
hicr zes zetcls hchben vcrlorcn . . . en het is nan hct 
geroep vnn Bcrt.zogisme toe te schrijven dat verskil· 
l<•nde van rnijn Engelsc vrienden op 't laatste ogenblik 
omdrnaidcn en tcgen mij stcmden." 

'n JUan wa.t tdemme Wt"gjaag, kan nie in 'n party gedoog 
\\Ord nie tensy hy sy mood hou. Om stemme te wen, is 
hoofsnuk by 'n party, want sy taak is om 'n verkiesing te 
uen - oolc met hchul11 van ,J<~ngelse vrienden." 

Gcnl. Hertzog moes dnn ook uiteindelik uitstap en 'n 
t>ensame stryd teen medc-Afrikancrs, mede-voormaligc repu
hlikcine, nanbind. Mnar it>mand wat op die pad van sy Yolk 
strum, is nooit censnam nie en kan nooit eeosaam wees nit>. 
Dle geskiedenls het getoon dat dit Hertzog was wat diE' 
tockom:. 'an Suid-.\frika g~ke11 het en nie die regeer<ler 
llotha ni<'~ 

.1\'0G DIESt:LFUE 

In hierdie stryd le daa.r ook 'n les opgesluit vir die 
rcpuhlikcin van vandag. 'n Party wat nege jaa.r geledc a.s 
opposlsie 'n republikcinsc mo ie by die parlement ingedicn 
het waarin 'n J'Cilllblick ,nfgeslcei , ·an die Brit._e kroon en 
ryk'' bepleit is, sc Icier verkondig vandag die voordele van 
deelgenootskap nan dnardie ryk. lly is , ·andag aan benind 
<'-.. a omclat hy die Uritse stelsel as staatlmndige werktuig 
t•all\·nar, word hy noodn cndi~ drat"r van die Britse idee -
al son hy in die priYaat met :;y ,afwykende" volksgenott" 
sanmstem oor die beg inseJ. 

(1 > 'n P<•rmant·nte wc:tcnsltap
llkc rnnd vir ntoomnavorslng. 

<2> Dit• KM.F.H .. S.H. wnt die 
vernnnrnBle <-n gchclmst<' ge
heimc diens van Sowjct-Rus
lnnd Is. Dil' nlg<'menl' tnak 
vnn die S M E.H.S.H. is tecn
spio<•nnsle en sploenn.'lie op die 
twt•c nndcor gehclmc dicnsl<• van 
Sowjct-Ru lnnd, nl. die M.V.D. 
en din M.G.B. Die ntoomsnkc
ltomltec gcbrulk die 
S.M.E.R.S.H., ecrstens, om te 
vcrhocd dnt bultclandsc moond
hcde inllgtlns vcrkry oor die 
Sowjct sc atoomsakc; en twec
dcns, om buitclandsl', hoofsaak
lik Dultse en Joodse, ntoomwc
tcn.sknpllkes nn Sowjct-Rusland 
tn tc smokkel, 

Attwm-spiof'nnsif' 

(3> Die bultelandse splocna
sie-nfdcllng \lln die ?.LG.B. 
Lansg<'noemde l<•lters vcrtcen
woo'rdlg Min-Gos·Bor en Is die 
gchelmc dlens van die Sowjet 
se minist!'rll' vir die bcskcr
ming van die rcgcring. (Vol· 
ledighcid!!hnlwe mug ck net 
meld dat die M.V.D. - Mlnl
stcrstvo Vuutrennilkh D'EI 
die gl'helmc dll'ns van die Sow
jet se mlnistcrlc vnn binneland
se .sake is en ns die vclllghelds
pollsic of tl'rrcur·polisic agtcr 
die kommunlstlesc ystergordyn 
optrcc). Dit Is hlcrdle bulte
lnndsc splocnnslc-nfdcllng vnn 
die .M.G.B. wat In die cerste 
lnstansll', hocwcl nlc ultsluitnk 
nlc, vernntwoordcllk Is vir die 
lnsnmcllng vnn die gchelme vnn 
die bultelnndse moondhedc se 
ntoomnavorslng, 

Dlt Is mccr bcpnald dte bc
drywlghcdc vnn hlerdlc nfde
ling vnn die M.G.B., en sy sc
kond6re en tcrtHlrc hulpkragte, 
die S.M.E.R.S.H. en die M.V.D., 
wnt dcur die Russicsc gcsant
sknpsklcrk In Knnndn, Gou:r;en
l<o, aan die kaalc gestel is. Die 
bcrugtc ntoom-splocne Nuun 
Mny, Fuchs, Pontccorvo - om 
'n pnar tc nocm - WllS hnnd
langers vn.n die M.G.B. en sy 
hulpl<rngte. 

Bimw 'n Jlolith•lce })arty ILIIt"en Je daar vir ons , ·olk geen Sc<lc~t l9t3 Is aile he.dryw'iJ?-
heil nie. Die r<•tmhlikein-.e str~·d sal gevoer moet word cleur I hcdc msl\ke atoom-spiOcnnste 

• · · 1 h k k d'd t t 1 tocgc.splts op die V.S.A.; Knnn-'n rl'{mhhlcemse bewegmg - a ~ou y oo an I a e s e, dn en Brlttnnje. \'tortccm\oor-
:;o~s. ~enl. Her~zo~ later tog nrph~. was om te doen., en soos 1 dig<'r~ vnn din 1\I.G.B., <}ie 
hm<hgc ri'(!Uhhkemc later ook ge~nm~ n!ag word.- n bc~\e· i\l.\'.n., ,. 11 ll•e s .l.\f.E.It$.11. 
ging wie sc ,·oorop~c..'itf'ld(' doel I" om d1e repubhek te brm~ word nn dlo btotrokkc lnn<lc gc
en die Britse rr~;eringstelscl af te skaf - nie daarmee saam ~>tUUl' ll" lt'lle ''un cl!t• So\\jl't "e 
te doen 11:1 llcnindsannvaardin~ nit'. gesant knppt". Jo~rs eenmaal 

Met hierdie lcs voor oe word dit nodig dat alle republi· il
1
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1d slmk?lt h~lle ,mode~ 
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kl'ine, en bowc-nl 0.~.-Iede tot _n nuwe ontwak1':lg kom. D1c en mot die hulp , 11n hle.rdic ,er-
stryd wat in 1912 nnngclrnoop IS teen verwatenng van ons ranlers prohecr Judie die ntoom
volksbestaan, woed nog in 1951 op byna identiese wyse. Daar gehelme \an cUe betrol-.ke land 
is net cen 'crskil - ons strum \'tE'rtig .iaar nader aan die tc teel. En <l c nnre wnnrheid 
oorn inning as ,:;e.nl. Hertzog, \\ant oorn in :,a) on.,, Dit \\ aa r- Is dat hullc tot 'n groot mate 
bor&; die stQ d 'an andr.rhalf eeu. in hulle doel gc lang bet. 

vnn die ntoombom bcsklk hct. ken nle en daar word ook nie 
Byna dric jnar Inter, in Junle teen die bctrokkc persone op
l!l49, het ,professor" Stalin sy gt•trt•c nic. Die rcdc wat aan
eerste atoombom lnnt ontplof! gcgcc word Is dnt .,invlocdrykc 
En scdertdicn hct dnar rPcds pcrsone" hullc bcskcrm, net 
vcrskcic ontploffings plaMge· soos hull<' vir Pontccorvo be
vmd. skcrm het. Die invlocdrykc 

Reeds sedert 1918 is die ltom- person•• is klanrblyklik Jode, 
muniste bcsig met navorslng ann die hoof van sekcrc depar
oor die wnterstofbom, Niemnnd tcmcnte waart~n sommige 
wcct hoc vcr ,professor" Sta- J<;ngelsc blnale nl baic gewaar
lin nl met die vervnardlglng sku hct. 
van die hom $<'\'Order het nic; 
t'n hoevccl kcnnis oor d'c born 
hy al van sy £'crtydse bondge· 
note gestecl het nlc. Dnnr Is 
egtcr wnnrnemers wnt volhou 
dat Ble kommunistc op 7 Jn· 
nuarte 1950 hul ccrstc wntcr
stofbom !nat ontplof hct. 

Dlt is wei bckcnd dnt die 
kommunlstc die ntoombom op 
groot skaal vervaardig en dat 
hulle gehelme en \'ellige biirc
plekke vir die bommc lngcrig 
het diep in die skoot van die 
aarde. Hoeveel bommc hulle 
hct en prcsics waar dit gebf:rc 
word wcct nlcmand nle. AI 
wat bekcnd is, is dat die Mrc
pll'ltke in di<' Kuznctslt·vnllel 
gelec is - maar die valle! Is 
uitgcstrcl{ en nfgesonderd. 

Die hcle storic vnn die kom
munistc sc sukscsvollc ntoom
sp'oennsle is nog nie vcrtel nle 
En mlskien snl dlt ook noolt 
bckend gemank word nic. F:k 
\\II 'n paar cicnanrdlgc !cite 
nocm. Dlt ly gccn twyfcl dnt 
die \Vcsterse bondgenote ge· 
wcler hct om hnndclend op te 
tree na aanlciding van die op
spraakwekkende onthulllngs 
vnn Gouzenko nie. Eers In 19W 
Is Fuchs in Engeland vcroor· 
dccl weens atoornsplocnasie vir 
die Russe. Die Knnadt sc mini
ster \'an buitclnndse snkc, 
Lester Pearson, het bekend gc
maak dat die Kanadcse rpgc
rlngs reeds in 1946 die name 
van "'Yf vcrdagle pcrsonc ann 
die Brltse rl'gering vcrstrek hct. 
Een \nn die name was Fuchs. 
Pearson hl't nic die andcr vier 
nnmc genocm nle. 

Necm dte gevnl vnn Fonte
corvo wat met hclangriltc gc
hcimc oor die waterstofbom en 
oor kosmlt•sc strnle nn Ruslnnd 
gcvlug het. Reeds in die dcr
tlgcr jnrc hct hy uit nntl-kom· 
munistiese ItaWj paclgcgr.e nn 
oms\\ erwinge In l<'rnnkryk, 
V.S.A. en Kanadn hct hy Ult· 
c ndelik 'n Brit.sc ondcrdaan gc
word. Die Britse rcgcrlng was 
bckend met die felt dat hy 'n 
vrlend van dr. Nuun May wns 
(die atoomspiocn wnt In !{ana· 
da veroordeel is) en dat hy met 
dr. Fuchs gekorrespondccr het. 
Bowcndien het die Amerlkaansc 
gcheime diens die Bntse resc· 

Dit• U(•f lwMu•r t·nn 
Vroue 

Ten slotte wll ck volstaan 
deur te herlnncr dat daar ver
hnal word dat Josef Stalin, by 
al sy ml'nlgvuldlgc clenskappe, 
ook 'n groot llefhebber van 
vrouc Is. Hy het In sy !ewe 
balo vroue gekcn. Met som
mlgc wns hy gctroud: ml't die 
mceste was hy nie gctroud nic. 
GeC'n \'rou hrt ooit 'n geeste
hke lnvloed op Stalin so lewc 
ull!wocff•n nie, want in sy ver
houdlng tot vroue Is Stalin die 
koclblocdtge, slnlikc oorstcrling. 
Gl'rn vrou hct ooit die gcleent
hcld gchad om 'n clement van 
vrrfyndheid en humor In Stalin 
se lcwe tc bring nlc. 

Stalin is 'n godlol:naar. Hy 
glo n!<• nan die lcerstellings 
van Chrlstus nle; en bowcal ken 
hy nie die gcbod van die liefde 
nic. Hy hct gcen waardering 
vir gecstcllke waardes nie; hy 
ken net matericle waardes. 
Stalin Is 'n prosaiese droogstop
pcl; hy het nog noolt van 
wnrmc wellcwcndhcid gehoor 
nle. 

U crdd JJ t'('t t'(m Dric 
Kimlt•rs 

Jo:k wcet nlc hoevccl kinders 
Stalin hct nlc. Die wcrcld wcet 
van drlc. Die oudste scun het 
spoorloos vcrdwyn - hy het 
ecnvoudlg wcggevaag in die 
woellngc \'an die twccde we
rcldoorlog. Dit word vermoed 
dnt hy die kommunistlcsc ystcr
gordyn oorgcstcC'k het en hom 
tnns In Swltscrlnnd skullhou. 
Stal n hct 'n beloning van 
£90,000 nnngebil'd vir lnforma
sle wnt sal lei tot sy opsporing. 
VcrmoPdellk is Stalin bevrees 
clat hy kontak an! maak met 
die moondhcdc van die Weste. 

Dnnr IS 'n twl'cdc seun, glo 
\'an 'n andcr huwclik, wat 'n 
maarakalk in die kommunis
tiesc lugmag is. Hy is 'n aar
tjlc nn sy \'a&rtjie. Glo egter 
'n verbctcrde ultgawe. Sy ge
docntcs met vroumense Is so 
hnrt.stogtcllk en in.slultend dat 
dit selfs sy vader vies maak. 

Dan Is daar 'n dogter, weer 
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BLADSY DRIE 
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GE.E. AAN NYWE.RHE.DE.IHertzog Se Stryd 
VE.RTEENWOORDIGING En Bevinding 

IN TWE.E.DE. KAME.R 
Die Afrikaau~e kocrante is in beroering. Daar is hcrigtc en gt•rugte 

omtrent 'u grool fonds wat deur kapitaliste en nyweraars OI>gehou wm·cl. 
Volgens berigte word met hierdie fonds die ontseteling van die huidigc •·e
gering heoog - mt"l die hulp van die huidige opposisie. 

,Genl. Hertzog se taak was in die eerste helfte van die 
20e eeu. Dat by nie sy ideaal bereik bet nie, moet gewyt 
word aan die onvolkomenheid van die materiaal waurmec hy 
moes werk," bet prof. C. 1\1. van den Hee,·er in Johannesburg 
verklaar toe hy as feesredenaar opgetree het by geleentheid 
van die Hertzog-fees op 3 April. 

Die regeringspartyc is nic gediend met hierdie ontwikkeling uie en ge
bruik hoof saaklik die volgcll(le twce af weermiddels: ten eerste sovt•el moont
lik openbaat·nutking van hicrdic ictwat geheimsinuige sank en lt>n tw('(•de die 
vasknoping dam·vau aan die klcurvraagstuk. 

\Vat van mcer as verbygaandc Nyweraars is gewoonlik baie was toe die daarsteUing \'an 
belan,g is, is die fcit dat ny- nugterc sekcmanne en 'n mens 'n Tweede \'olksrautl wanr di~ 
weraars in hierdic beweging 'n kan dlt veilig aanvaar dat huUe mensc \WI t>itting knn hi'. Die 
rot speel - en dat hullc be- nic £1,000,000 sal spandeer net I Twcede Volksraad wa'l dan ook 
langstelling so stcrk is dat vir die blotc plesier om party baie ~ouk~€'~vol m et hierdic tipe 
daar mense is wat mccn dat B in die pick van party A aan wetgewing. 
hulle 'n £1,000,000 tot hicrdic die bcwind te sien nie. Verder 
saak sal bydra. sal hullc dit ook nie docn om-

Repu bli kei ne Stry 
(vervolg van bladsy 5 kolom 3) 
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(3) Dat ons volkomc onaf
hanklik is en dat ons mccr mag 
kan beoefen en met groter gc
sag kan praat oor stalebonds
of internas!onalc aangelccnt
hede binne die Statcbond as 
daarbuite. 

dat ccn of ander filosoof in die 

Deur J 
A. J. van Rooy 

V.V.O. cen of ander formule in 
vcrband met ,,menseregte" 
necrgclc het nle. As 'n nywe
mnr geld uitgec dan is dit om 
.;y nywcrhcid tc bevorder. En 
1s 'n nyweraar geld uitgee op 
itaatkundige gebicd dan 'is dit 
om sy invlocd op daardie ge
blcd uit te brei tot bevordering 
van die nywerheid. 

EENSYDIG 
VERTEENWOORDIG 

REG OP 
\'ERTEE~WOORDIGIJSG 

Ons moct vandag die nywc
raars en nywcrhcde op dicsclf
de manier tcgcmoctkom. :\fnnt
"kapp~e i~ ,·andag groot beln"
tingbetaler.., en m oct us soda
nig in on~ w('tg('wcntle ge<;ag 
vertecn\\ oorliig WE'C'I. Die bcs
te antwoord wat vandag ann 
nyweraars, wat wil invlocd ult
ocfen op die landsbcstuur gc
gec kan word, is vcrtccnwoor
diglng. ~'kuf tlie scnuat nf en 
stig 'n twcedo wetgcwemlo Jig
guam waur clie nssurttnHh~mant
sl<appye hul vertef'nwoortlig.-r 
sal he, <lie bunk<~ Nt houv€'renl
gings bulle s'n, die m~ nmaat
sknppye hulh~ o,' n , die swanr ny
werhede bulle s'n, die antler ny
werhede bulle ~>'n, groothnnde
laar·s bulle s'n, die l<lf'inhan<le
lann, hullt' ..,•n, d ie ,·nkun'if''l 
hulle s'n, die Jamlbou-unie s;rne, 
ens. 

Sakemannc sal dan nic mcer 
nodig he om fond.'!c op te bou 
om politieke partye tc bcln
vloed nie. • Elkc nywcrhcld en 
elke bcrocp hct dan sy dirckte 
vertccnwoordiging en kan sy 
stem laat hoor en sy invloed 
laat geld. 

Die afgelope 50 jaar is byna 
geheel en al deur die figuur en 
die bcginsels van gent. Hert
zog oorheers. Voor 1899 was 
dit pres. Kruger, maar na die 
begin van die huidige ecu was 
daar heel ander probleme wat 
opgclos moes word en Hert
zog, die jong krygsman van 
die Twcede Vryheidsoorlog, 
hct die Ieiding op hom gcnccm 
om daardie oplossings tc vind. 
·n Verowerde volk moes saam
wcrk met cen van die wercld 
sc• grootste moondhede en 
Hertzog, wat die Kolonie en 
die vroee dae in Kimberley as 
agtergrond gehad het, wat in 
die Vrystaat en op Stellenbosch 
gevorm is, wat in Nederland sy 
bcginscls oor eenhcid gevind 
hct, was die aangewese figuur 
om die Ieiding te necm. 

.,Impcrialisme was sy groot 
vyand,'' het prof. Van den 
Hccvcr gcse. 

DRIE STADIU~lS 
In Pretoria het prof. C. H. 

Rautcnbach by 'n soortgelyl{c 
huldigingsfccs verklaar dat as 
,.Paul Kruger in die laastc dric 
dekades van die 19de eeu die 
beliggaming van die Afrikaner 
se aspirasies was, dan was gent. 
Hertzog in die cerste vier deka
dcs van die 20ste eeu die belig
gaming en geesteswording van 
die Afrikaner se nasionale as
pirasies wat wonderlik herbore 
is na die Twecde Vryheidsoor
log." 

Prof. Rautenbach het drie 
stadiums in ons volksgeskiede
nis gcnoem wat hy as groot lig
bakens beskou. Die ecrste is 
die totstandkoming van die ccr
stc vryburgers, wat die kiem 
van Afrikanerskap op Suid
Afrikaansc bodem ingeent het. 

Ons is wei juridics .,soewc
rein onafhanklik", maar dil is 
die vorm. Geestclik is ons nie 
volkome onafhanklik nic, want 
die staatsverband met die Brit
se kroon werk verlnmmcnd op 
ons volksicl. Die moderne Brit
se imperialisme is daarop ge
sit om binne d ie formeel-onaf
hankJike <;tate 'HLn die .. tate
bond 'n gem ecnskaplike groep<;
gees te kweek. Met 'n dr. Ma
lan aan die hoof is die moci
likheid in 'n groot mate opgc
los, hoewel sommige van sy on
dersteuners, soos Boerseun, ou
like diplomasic onder die om
standi.ghedc noodsaaklik bcskou 
i.p.v. vrye uitoefening van die 
volkswil. 

Eicnaardig gcnoeg is daar 
;ccn vooraanstaande nyweraar 
,'lan die rcgeringskant van die 
Volksraad nie. Die cnigste ny
wcrheld (bchalwc boerdeey) 
wat cnigsins verteenwoordig is, 
is die pers. Aan die Opposisie
kant is mense soos Oppenhei
mer en J.fushet. 'n Mens kan 
ius verstaan dat die nyweraars 
nic die nodigc vertroue .sal he 
nic - hoc gecsdriftig die rege
ringslede ookal oor nywerheids
uitbreiding mag wecs. 

VERNUF TEEN KAPITAAL 1 Die tweede groot gebe';lrtenis 

I 
was die Groot Trek - die ont-

WAT DAN? 

1\Iaar wat is die posh.ie ''an 
ons ,volkome onafhanklike" 
staat as daar 'n Sap nan bewind 
sou wees? 

In Transvaal was dieselfdc 
probleem gedurende die laaste 
kwart van die vorige eeu aan
wesig. Toe was daar geen n y
wcraars in die Republikeinse 
Volksrnall nie, omdat bulle ge
woonlik uitlnnders was en uit
lunde rs moeilik stemreg kan 
kr;r. Paul Kruger se oplossing 

\Vaar daar vandag 'n Afri- kieming en oorplanting van die 
kanerregcring aan bcwind is, idcaal van vryburgerskap - en 
moet hulle bescf dat ons Afri- derdens was daar die 1\veedc 
ka.ners nie ook 'n £1,000,000- · Vryheidsoorlog met die daar
fonds kan opbou om hullc ann opvolgende herrysenis van die 
die bewind tc hou nlc. A3 ons Afrikanervolk. 

stryd plnasgcvind, en waar dit 
op sy hcwigstc was, hct gcnl. 
Hertzog in die hittc daarvan 
gcstaan. 

Tot sov<•r pro!. Rnutcnbach. 

OJ•t:: BRIEl<' 
Op 26 Fdmmrie 19·12 b('t 

wyle genl. ,J. B. 1\f. Hl'rtzog sy 
beroemde ,Opt'. Brit>f nan die 
Afrikaner\'oll<" gerig. :\ff't die 
W)'o,hc•id nm sy jart>l:lll!:'<' t>rvn
ring bet h,r danrin die Afrika
ncnolk gevm om die Brit"e 
konnek.,ic te ,·erbrcel;. l'n <lie 
part~ <,ll'lsf'l oor boord te gooi. 

AI die koerantc van die 
H.N.P. hct gcwcler om gcnl. 
Hertzog sc ope brief aan sy 
volk te publisccr - sclfs tot 
\'andag toe nog. 

Gent. Hertzog hct vcrklaar 
dat die Afrikancrdom twcc 
doodsvyandc hct: f'erstl'll'l, .,die 
nooit ,.f'r5tHii~de poging - 1\0 
oml ali die aanvang -. Yan die 
Brit;.e oorlwcr:sing in ~uid

Arr;k:• - om deur die e.-n of 
andf'r soort, of mate, vun 
noucr ,.<•r<•niglng met die Britse 
,Enl))il·e' dif' vr~·hf'i<l van d ie 
Afril<tuwrdom in t-iuid-Afrik:t , . 
aau bande t1' 11\ I'll aan <lie gc
-,ag van Groot-Hrittanj1~ te on
d!'rWf'rp"; en tw<'Niens, ,.die 
hN•rsugtigf' partykramt•r uit cie 
volg, OJl <;Ot'k m\ et•r f'n eic be
lung binnl' din party." 

Die llf'mokralko;e purlemen
t{irt~ party i.., ref'do; lanka!, a., 
deugdt"like midllel tot bcvordf'
ring van \Olkswf'lvanrt, uitge
dicn, I'll danrmf'e ool< die de
mokratlese stnllt.,tf'hf'l, hf't 
J:"enl. Ut>rtzog ,·erklunr. 

(• -~!•(u:•(•(.._( .. !.(H!++!••! .. :.:(.(~(~•!.-.!;•!~~~~ 

lmmigrasie Uit 
Unie Beperk 

Die Suid-Rhodcsicsc rcge
ring hct vcrlcdc week nuwc 
immigrnsic-wctgcwin"g aange
kondig wnnrvolgcns mccr im
migrante uit Brittanje ingc
vocr sal word en danr teen 
Unic-burgcrs so gcdiskrimincer 
sal word dut hullc getallc tot 
'n vasgcstcldc kwotn bcpcrk 
sal wccs. 

Ek glo nic die Unic praat in 
internasionale betrekkingc met 
groter gesag as 'n ondcrdcel 
van die Britse Statebond nic as 
die gesag waarmce hy sal praat 
as die Suid-Afrikaansc Rcpu
bliek met 'n duideliltcr lnterna
::nonale persoonlikhcid. In 
Statebondsbetrekkinge miskien 
wei, hoewcl dit ook blyk <soos 
met die verkieslng in die Goud
kus) dat dit nie die Unic sc 
lidmaatskap van die Statebond 
is wat tel nie, maar die libc
ralismc van die Britse regcring. 
Daar is ongctwyfcld sekcrc 
voordele aan verbonde om lid 
te wecs van die Britsc State
bond maar die nadclc daaraan 
verbonde was vir ons voll{ nog 
steeds groter gcwccs as die 
voordelc. 

<vcrvolg van bladsy 2 kolom 5) 

van 'n ander huwelik, wie se 
maagdelil{heid Stalin oorcen
komstig adellike oosterse tradi
sic met strenghcid bewaar en 
bcwaak. Daar Is onlangs in die 
pcrs vertel van haar eerstc en 
waaghalsige minnaar wat in die 
nag vcrdwyn het en nooit weer 
gcsicn Is nic. 

kon dan al tc graag. On- Hicrdic vryhc:dsstryd het bc
gelukkig is dit die nndcr wat tcken die afbakening van Paul 
die miljoenc hct. Maar tlie f{f'- Kruger sc akticwe optrede. 
skiedf'nis h t>t gf'toon dat die Gcnl. Hertzog was daarna met 
Afrikaner wei mef'r staatsmnns- sy gcdurige strydkreet, ,Suid
vt>rnuf h et - soos byvoorbt>f'ld Afrika Eerste", die inkarnasie 
Paul Krugl'r met die skf'pping van die ideaal waarvan Paul 
van sy uriieke .,TweNIE" Volks- Kruger die beclddraer was. 
raad." Die nagcslng sal nic Vanaf 1915 het gent. Hcrt
eendag vra in wattcr vlicgma- zog die sigbare profeet van 
sjien het die Icier van die op- die Afrikaanse nasionale strc
posisic gery nie en waar hct hy we begin word. Vanaf 1912 tot 
gcCct nic. HuHc sal ,._..n \\·cct 1924 h(!t die Afrikaner se groot • : .. :-: .. :u:-:•<-:~··!·•!-!-<•<·<·<~:·-: .. : .. : .. :-:~ 
watter positiewc stappc gcdocn 

Aile immigrante sal ondcr
worpc nan keuring wccs, 
maar d 'e uit Br!ttanjc sal 
met spcsinle gcldclil{c hulp 
aangcmocdig word. Bcsorgd
hcld is ultgesprccl{ oor die 
afname van Britse immigran
te 1n die afgclopc twcc jaar. 

Dit is 'n paar mededelings 
oor Josef Stalin, die magtigste 
en wrccdste diktator van alle 
lye. 

DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
- Beperk -

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA J 
TAJUUI}: JobaDDe.burr, Beoonl. Vereemcmr. Kaapsfa:d-

is om die handel en nywcrhcid 
die mate van dirckte vertccn
woordiging in die landsbcstuur 
tc gee wat hullc nic aileen toe
kom nic, maar wat ongctwyfcld 
ook tot groot voordcel van ons 
land sal strek. 

En die nyweraars Is mcnse 
wat nugtcr gcnocg is om tc bc
sef dat 'n sodanigc hcrskepping 
van ons staatsbcstuur vir hulle 
baie mcer voordclig sal wees 
as die tydclikc vrcugdc van 'n 
nuwc partybcwlnd. 

Ryk 
In 

Skeerders 
Australie 

Volgcns 'n nuwc taricfstelscl 
wat in Au:;traliii ingcvocr is, 
kan skccrders van wolskapc 
tans sovccl as HOO per maand 
verdien. Die tarlcf is vasgcstcl 
op £7/18/- in Queensland en 
£7/14/- in andcr state per 100 
skape wat geskecr word. 

Na skatting sal die stadigste 
skecrder m lnstcns £37 p!!r week 
verdicn. 

:::'" -=----~ ··q·.::~..:.~-
.,.. to, • : ~--

Kamman 
-die~ 
Suid-Airikaanse sigarel 

61•JC51-AH 
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r.-\RU,F \"JR (tl'KI.:\SSIFISEERDE AD\'ERTENSIES: 
HoloiiOIUI Ul.n Kennl•gcwlnp: 

(Verlowtug, buwellk, geboorle, atertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ena ) l d. per w oord; minimum 2/ 6 per plasing. voorultbetaalbaar. VIr 
herhalln~;s 2:; p st . afsla". 

IIMddAad\ertrn•l .. : 
E erate J>lasing 2d. per woord. VIr berhalings 25 pal. afalag. 

lnt~ken&'thl up .,Die O.B." hnsk)n \HclJikol: 12/ 6 per Jaar of 6/3 per 
6 maan<lo. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenaiegeld, beatelllnca, en lntekengeld 
na. \'OOitSI.AG (EDl\IS.) BPK., Poobo• HU, Kaapstad. 

VERLOWING 
\HYI'Olt-Zn:Ts:lfAN: Die v erlowlng I (vervolg van kolom 5) 

"'" r<l htkt•nd gemaak van Marla , outl· todes teen die O.B, en die Nuwe 
s te dost~r va n mnr. en mev, D. 11.{. • • 
Zletama n van c oerney, en Frans, Jong Ordc gebrutk, naamhk dood
ate aeun \-an m ev. en wyle mnr. A. skreeu doodskindcr en dood· 
J . VIctor, •·an Die :l.leu l, Me~~~~~~~~ swyg. ' Alles wnt nle gedwee 

TE KOOP 
)';J>In\\ltl met stel nu"e kamme. -

I>oe n nansoek by - Kommand:lnl<o A. 
M. ,J~Jl!>e, ( hamberlaln•truat, l%0, 
\\'oo~•lo<k. 4/4/lB 

RADIO 
l.OVW EN LOUW, die Beroemde 

Jtacii<Hngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
vukoop en heretel R.adlu'a en :&:ltktrlue 
lf<*ltellt. ~reglalreerde Ellktrlaltelta· 
aanDemero. i'ooo 8·M36 

:\IEDISYNE 
Ot~'SONDHJ::ID II u r~atlge erte· 

nls, oorlulg u self deur Ollll hebande· 
llnga te gebrulk en u kwaal te ont· 
wortel, akryf, lnllgtlng gratia, ~ ..... 
etneeamlddels, Poebul 4272, J ohannes· 
burJ~. B/1/9/ill 

Slektea en kwale verban! Opera· 
aiea vermy en gesondheld herstel. 
Wa.arom dan aal u lancer ly? Skryt, 
m eld beaonderhede, raadpleec Dlt 
~revroo, Bua 7~~~~. Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/(9 

GRl!SBARE 

Oeyshau en baard blnne een maand 
tot natuurllke kleur berate! of a;eld 
terug, vry van kleuratot. Bevorder 
baregroel, verwyder akllfers. 5/6 per 
bottel, posvry. Kontant met bestelllna;. 
D la Boerenua, l'otbua 7559, J ohannea
bDf&'. GH/6/50 

MEUBELS 
MEUB'EL.'i.- Deter meubela teen 

bllllker pryaa Babawaenlllea, 1toot· 
karretJiaa, drlewlele, Unoleums, tapyte, 
ena., ool( alty<l In voorraad. Geen 
Katalo~ue. Meld waaorln u b•lan~:atel . 
-VISSER-l\IEUBELS, Lana;atraat 1711, 
Ka.apatad. 3/12/11 

VERVOERDIENS 
Vir clgemene ~werk e11 
ook vertJ<>er van men,e t,.,, i tt 

t~erbinding Met 

J. A. STRAUSS 
PotbWI N • • Telefoon 8-8SM 

PA B OW 

Teken op • 1n 

voor die Klick die kniee wou 
buig nie, is deur gepakte kon
gresse en op ander maniere uit 
die party-gelcdcre ultgeskakel. 

Vandag is die diktatuur van 
die Kliek volmaak. Niemand 
durf Of in die koukus of op 'n 
kongres Of op 'n opcnbare ver
gadering sy mond oor 'n minis
ter oopmaak nie, bchalwe om 
die woordc tc bcsig: .,Ons dank 
die Minister." Laat ons tcr
loops beklemtoon dat die Nuwe 
Orde geen demokratiese beswarc 
teen 'n diktatuur bet nie. As 'n 
diktator goed is, soos bv. gene. 
raal Hertzog in bale opsigte 'n 
diktator was, aanvaar ons hom. 
As 'n partylclding werklik skep
pcnd in die bclang van die land 
en volk optree, sal ons hom vcr
welkom al is hy outokratlcs. 
Maar as 'n kliek aile seggcnskap 
dcur knoeiwerk verowcr en dan 
sy magsposisie gebruik om hom 
teen onbaato;ugtlge kritiek tc bc
skcrm sondcr om selfs sy vcrkic
singsbcloftcs uit te vocr, dan 
vcrwcrp ons daardie diktatuur. 

DEBATVERENI GING 

Ons Jesers, en troucns die 
gcwone H.N.P.-lid, sal waar
skynlik vcrbaas wecs om tc 
vcrnecm dat op hoofbcstuurs
vcrgaderings ure van bcspre
king aan die vraag gewy word 
of 'n sekere dcbatvereniging 
wat nie onder die partyklick 
wil buig nie verowcr of uit
gcwis moet word. 
Die jongste geval van oorlogs

vcrklnring teen 'n bcweging wat 
nie saam met die Klick wil 
knoei nie, is die van die Indier
bolkot-bcwcging waaroor ons 
vcrledc week gcbcsig hct. Tcr
loops bevat daardie oorlogsver
klaring 'n indirckte repudiasie 
van die party sc vcrkicsingsbe. 
loftcs in vcrband met die IndH~r
vraagstuk. 

DIE 
Suid-Afrika is vandng 'n Kouinkryk onder 'n Britse koning: 

DIE O.B. vcg vir 'n Re11ubliek onder 'n Afrikaan!ile President. 
DIE O.B. 
e Verwcrp die Partystcl!;el wat die volk verdcel en veg vir die 

P artylose Eenheid!iltnat. 
e Verwerp vertcenwoordlglng deur handlan.rera van politiek e 

part)·e en veg vir regering deur vrye volksverteenwoorditrers 
en deskundige beroep&Yerteenwoordigers . 

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

e Verwerp die politlekc, maatskaplike en ekonomiese inteJn'llsie 
van die nle-blanl<e en veg vir territoriale apartheid. 
DIE O.B. wil •n vryc, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ldeaal Is ook u ideaal. Help om dit te verwesenllk. 
®~ 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as int ekenaar 
O.B." tot ek u in kennis stel om t oesending t e staak. 

B ier by ingesluit vind u die bedrag van ....... . . .......... .. 

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

NAAM .......................................... . . . .. ........ .. .. .. .. . 
(Naam en Adres In Blokletters) 

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

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

, 

Handtekening. 

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

Voeg usebllet Kommlule by plattelandse tjeka. 

Ander Se Menings 

,IMPERIALISTIESE OORLOG" 
.,Die stryd in Kor€'a dwing Afrikaners weereens om stundpunt in te 

n e-em ten op!;igte van ons verhouding tot die- res van die w~reld," skt·)f 
prof. dt·. D. W. Kriiger van Potchefstroom, aau Die Burger . 

Ons buitelandse beleid is voorheen in groot mate b epaul deur Enge· 
land, e n ons h et in belun~ van die Britse R}k r eeds aan twee verwoestende 
oorlo(' deelgeneem. l\1('1 die huidige spanning tussen Sowjct-Rusland en 
die W cstcrse moondhede staan on s opnuut voor die k e use, maar hierdie 
kcer h et ons ' n Nasionulc regering aan h ewind. Gaan by dieselfde doen as 
sy voorgangers, of ~aan OUt; eens en vii' ahyd ' n onafhauklike rigting in
!;}aan? 

Die Amcrikaners vertcl ons ook Suid-Afrikaner s al- ·reeds bcs~cur dat al koop hy al 
dat do.ar in Korea kommunisticse , • sy benodtgdhcde by sy J oodsc 
agrcssie gepleeg is, dat die V.S.A. leen na keurtng en -voor- vriend, nbg daard ie vriend nog 
as agent van die V.V.O. militurc legging van ' n J>Cnnit as sy geloofsgenote ooit by hom 
stappc daarteen doen, en dat d it itnmi.,.rante toe te laat is k?op \~anncer hy sy ware aan-
dic plig is van aile Jedcstate om 0 • • • ' • bted me. Hy adverteer sy be-
gewnpende hulp te vcrlccn. teen dte Unt(' en Ill dte sigheid in die Engelse dagblad, 

Is dit nou werklik die gcval. eerste plaas teen ·die maar die Engclse ve.~ko_pcr ad
Dle waarheid is dat daar 'n Afrikaner gcmik skryf v~rtc~r aileen by hoe mtsondc-
botsing plaasvind tusscn twce • ' rmg m sy koerant tensy dnt sy 
imperalismes, die van Amcrika Die Burger. kocrant duidelik die Engelsc rig-
en die van R usland. Die Sow- Suid-Rhodeo;ii.l soek immigran- tlng en beleid volg wat Of aktlef 
jct-regcring is besig om die ek- te, en hy is besig om uitermate teen die Afrikaner opgcstel Is of 
spnnsieplanne van die ou Tsaris- ~ geskiktc intrekkcrs van oorkant hom probeer dood ignorecr. En 
tlcse Rusland in die Vcrrc Ooste die Limpopo tc ontvang. Maar van danrdie eensydigheld hou 
te verwesenlik, die V.S.A. as om sekcrc rcdes meen die rege- hy nie. Die ou sprcekwoord dat 
Stille Qseaan-moondheld vocl r ing van Suid-Rhodcsie dat hy as die een hand die ander was, 
hom daardeur tcrcg bedreig, die t rek van Afrikaners moct nltwce skoon word, vind die 
bicd weerstand, en rocp luid- bepcrk, vnndaar die aangckon- Afrikaner ongelukkig sclde in sy 
keels om hulp van die V.V.O. on- digde wctgewlng. land bewaarheid. Dnnrom maan 
dcr die voorwcndscl dat dit 'n Hierdie soort d isk riminasic hy tans sy m ede-Afrikancrs ann 
idcologiese stryd is tusscn \Ves- deur middcl van wetgewing ls met al die crns wat hy bcsit om 
te en Oostc -- dcmokrasie teen iets wat tot nog toe nie in ons bymckaar te staan, om tc be
kommunismc. betrekkinge met Rhodesie of spaar sodat hulle kan bcle, om 

WEE T .BETER Brittanje ingevoer is nie; en van mckaar te koop en om nie 
uitcrnnrd is dit 'n saak waaraan mecr hul vermoens tc bestee ten 

Wonderlik hoc 'n mens jouself ons regcring aandag sal moct bate van dicgene wat aileen ver
kan oortuig. Vir die cerste kecr skcnk. Qns Wet op Vreemde- staan om te ontvang en nie om 
in die geskicdcnls word ons wys- Jingc van 1937 bepaal dat vrcem- mee te dee! nic. 
gemaak dat twcc lcwensbeskou- dclingc icmand beteken ,wat nic 
ings en sistcmc mekaar met 'n gcbore Britse onderdaan of 'n 
konkrcte wnpcns bcveg. Die Unic-staatsburger is n ic." S uid
Amerikaansc volk mag dit glo, Rhode"ie wil Suid-Afrikounse 
maar hul rcgcring weet bcter. burrers nou as Yreemdelinge be
Daardie naicwe Yankee-volk skou en as vreemdelinge behun
oortuig homself l<ccr op keer dat del, en !ant ons daaraa n herin

Adv. Pirow 
Oor Metodes 

hy 'n hciligc plig moet vervul. ner da t Brittanje n ie mngteiOOf. van 
In 1861-'65 hct dit gegaan om en Homler inYioed teenoor hi~>r

'n Kliek 
die bcvryding van die' slawc in die kolonie van hom s taan nie. Die .. gc:-.uiwerde" pers 
die Suidcllkc• State, in 1917 om I Die vraag sal dus vnnselftspre- d 
die wereld te red van Pruisicsc kend geopper word of Suid- is baie ve rontwaar ig oor 
militarismc, in 1941 om dit te be- Afrika dan nie mllJlr die voor- die Rooi Diktatuur agter 
vry van Nazistiesc despotismc beeltl van Suid-Rhodc>s ie moet die y stergordyn en oor 
en nou weer gaan dit teen Bois- volg en gebore Britse ond(•rdane d d 
jcwisticse veroweringsdrang. IL'\D die beperkinge moet onder - die kliek wat aar ie 
Kan it>maml ons kwalik neem a., werp waaraan Suid-Afr ikuanse dwinglandy so geweten
ons <lttardie storie n ie mecr glo bur gers onderhewig sal word Joos tOC}) US. Ons stem. 
nie ? · 

•ue. met daardie kritiek son-E IE BE LANGE 

On~ wil gcredclik toegee dat 
bcstryding van die kommunismc 
in die Vcrrc Ooste uitcindcllk 
ool< in ons eie belang sal wccs, 
maar die v :s.A. moet nic met 
skoonklinkcnde frases die hulp 
van die \Vesterse wereld vra nie. 
Amcrlka veg per slot van rcke. 
ning vir sy eie belangc, em dis 
nog lank geen uitgcmaulcte Hank 
of di t in die belnng van llie 
Unie i<> om in die v:utrwate r van 
Amerika te seil n ie. Ons Nusio
nnle r eger ing loop gevaar om te 
doen wat Smuts in 1939 trCdO('n 
bet. (Sells die ,.gifts nnd com 
forts" Ynn die a fgelope oorlog 
het herleef, en al wat ons kort
kom om d ie prentjie te yoJtooi, 
is Afrikaanse Kakieridders en 'n 
Engelse O.B:) 

Daarby is die V.S.A. met sy 
llbcrale beleid net so min 'n 
vriend van die Unie as kommu
nistiese Rusland. In sy nuwe 
.,kruistog'' as redder van die 
w~reld sal Amerika d ie Unie met 
sy beleid van rnssediskriminn
sie net so behandc>l soos Sher
man eenmanl Georgia m et 
vlam en swaard geteister bet. 
Stalin se bloedhonde bet min te 
leer. Wat sock ons in Korea? 

,Sauce for the 
Gander' 

Dit is nie nodig dat 
ons m et Suid-Rhodesit' 
wegkruip e-rtjie m o e t 
speel of Suid-Rhodesie 
met on-. nie . Die voor
gestelde wetgewing om 

Dit is 'n billike vraag, en ons 
sal graag wil hoor wat Engels- der "·oorheltoud saam. 
sprekendes bier tc Iande en cl- Maar h et die H .N.P. al 
~:!t ~~v:ct dc~7:·mu?eu~,·a~~~ I ooit daaraan gedink dat 
mee ons gemeet word, IJ> tog nie op sy eie geledere 'n dik
onbillik n.~e. J?ie Engelse se tatuur toegepas wor<l wat 
mos self: \Vhat •s sauce for the 1 1' ~ 1 Rusland nie 
goose is sauce for the gander." )y < H vat . . · 

"·cr ugte r staan tne ? 

Afrikaner Se 
Koopkrag 

Diegen e: wat nie ons 
hesondere Af rikaner stre
we ver~taan en billik nie, 
gee toe dat ons intree in 
die ekonomiese arena ' n 
heel n atuurlike en geson
de proses was, m aar bul
le hou nie daarvan dut 
ons dit as die Afrikaner 
se stryd om lewe en dood 
bei!>kou nie, skryf lnspan. 

H ulle vind ons tans te partl
kularlstics, en bulle maak be
swaar teen wat bulle noem ons 
inecnstrcngeling van die cko-

~kryf udv. Pirow in sy 
nuusbrief. 

Hct bulle al ooit besef dat ook 
by hullc daardie diktatuur dcur 
'n kllek tocgcpas word, 'n klick 
wat ook nle bale kieskeurig Is 
omtrcnt die middels wat hy ge
bruik nie? 

Jy moet al 'n Sap wces om tc 
bcweer dat daar lets met die 
algemene H.N.P.-beginscls vcr
kcerd is. Jy moet 'n dwaas 
wccs om te ontken dat die flcur 
van die Afrikanerdom in die gc
lcdere van die party gcvlnd 
word. 

Maar jy sal 'n opperdwaas 
wccs as jy wil stry dat die lei. 
ding van daardie party nie meer 
tyd en moeite spandeer aan 
knociery as aan konstruktiewe 
wcrk nie. 

DOODSW'YG 
nomic met die politick. Die saak het sy oorsprong in 

Dit fcit Is na tuurlik dat daar die wegskeur van gencraal Hert
'n tyd was toe die Afrikaner nlc zog in 1932-1933 dcur 'n klomp 
bcsef hct dat sy koopkrag vir ,.jong bulletjies" wnt deur die 
mecr as 'n ceu aangewend was Generaal as aspirant-ministers 
om sy kulturele en politiekc op- geweeg en te Jig bevind was. In 
ponentc te bewapen en te vcr- ~ daardie dae was daar geen be
stcrk in hul stryd teen hom nle. ginselverskil tussen hulle en die 
Hy sal dlt dan ook in die toe- ccrste minister nic en a! hul aan
koms nooit weer kan vergeet valle moes dus van persoonlike 
nlc, want by word gcdurig danr- aard wees en wei op die laagste 
aan herinne r deur die nlledaagse I straatpeil. Later, na generaal 
gebcure rondom hom, voortdu- Hertzog uit die polltiekelewe uit
rcnd opnuut onder die bcsef geskinder is, is soortgelyke me-
dnarvan gebring. Hy hct lank (vervolg in kolom 2) 
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REPUBLIKEINE STRY OOR 
VOORDELE VAN EMPIRE 

LAND BOER MET 
'N BASILISI{ 

,'n Op!>ienbare Sap-plan om weer die Ieisels ,·an die 
landsbestuur in die hande te kry," is so pas deur die Nasio-

Onderstaan de h r iefwisseling in Die Transva- Geskieden is naliste van. die Vry~taatse goudveld ~ntd~k en deur mnr. 
l e r . or"aan '\'an die II.N .P. in Transvaal is insi"· Carl Nel, Jeter. v~n dt~ Goudveldse Nas10nahste, geopenbaar, 

. do I . d o· ' t" • Herhaal volgens 'n berig m Dte Volksblad. 
gewen sowe as ,·ero ntrust en • Il toon tot wat· n1·e plan behels • ldt " ds , b . · · . · H · n ve o" waannee ree · n egm ge-
t er u~~te . naSIO~aalg(~Smde l~len~e r~ed~ onder du~ om Weer maak is en kort voor die volgende algemene verkiesing sy 
k on sthasu•-heletd tcenoor d1e E mptre terugval op . hoogtepunt sal bereik in 'n kabaal van wanindrukke en 
argumentc wat in ·die jare na 1910 df"ut· die Snppe gehruik is om hul ver· agterdogsaaiery in die Sap·pers, bet mnr. Nel verklaar. 
lo(;ning ,·an dif> repuhlikein se ideaal te vergoelik. 

Wantwe•· o u koer ante van ' n kwarteeu en Ianger terug nageslaan word, 
v ind m ens tn·esies dieselfde ln·iefwisselings tutoisen mense wat kot·t geled e 
~aam vir die repuhlikeinse ideaal geywet• het. 

Dif" f"f"l'Sle brief ,·an d r . Coetzee is in ons uitgawe van 14 Maart oorge· 
ucem uit Die T r ansvaler. Na aanleiding van hicrdie brief skryf , Boerseun" 
as volg: 

Dr. J. Albert Coetzee sc brief 
in sake 'n Suld-Afrikaanse re· 
publick, ,.wcg van die Britse 
Hyk en Kroon" getuig van 'n 
soort politiPke rigorismc wat 
in die huidigc politieke situasie 
niks anders as skadelik kan 
wecs n!e. Van sulke geleerdes 
vcrwag 'n mens ouliker diplo
masie en betcr Ieiding i.v.m. 
die metode waarvolgens ons 
hierdie rcpublikcinse ideaal kan 
bereik. Gclukkig hct dr. Malan 
ook nog steeds die diplomatieke 
vcrnuf geopcnbaar waarsonder 
ons net Ianger sal ,p1oet wag 
op die verwesenliklng van bier
die ideaal. 

Voorts skryf dr. Coetzee: 
,Daardie lewens <van ons voor· 
ouers) is nie gcgce vir die 
soort onnfhanklikhcid wat ons 
vandag hesit nie." \Vatter 
soort onafhanklikheid? 

\Vii dr. Coetzee voorgee dat 
ons stao.tkundig onvry is om· 
dat ons 'n vrywlllige lid is 
van die Statebond of omdo.t 
d!e Brltse koning se kop op 

ons muntstukke verskyn? Die 
!cit is dat ons nie aileen vol
kome onafhanklik is nie, maar 
ook dat ons mcer mag kan be
ocfen en met groter gesag kan 
praat oor statcbonds- of lnter
nasionale aangeleenthedc binnc 
die Statebond as daarbuite. 

Ons moet daarteen waak om 
die begeerde republick as die 
einddoel van ons volksaspira
sies te sien. 'n Staatsvorm en 
staatkundigc vryheid bly slegs 
middele in die strewe van 'n 
volk om daardie maatskaplike 
orde te verwesenlik waarbinne 
hy sy roeping onbelemmerd kan 
vervul. En die Afrikanervolk 
sal sy goddelike roeping nooit 
na behoue kan vervul nie, in
dien hy volhou om die pogings 
tot blankc i"ntegrasic teen te 
werk deur onnodigc en agter
dogwekkende politieke uitla
tings. 

ANTWOORD 
Op bostaande brief antwoord 

dr. Coetzee as volg: 

SKULDIGE.S BE.KE.ND 
DOG KLIP BLY SOE.K 
Die Engels~ sock nog steeds na. tlie kroningsklip wat 

etlike maandc gdede (t~·dens Kersnag) uit Westminster
Abll~· ve:w~·tler is tleur lcde van 'n Skotse vryheidsbeweging. 
Die Britse polisie bet, volgens berig word, die skuldige 
persone opgCSlloor, maar nie die klir> nie. llulle is egter 
benees om 'n saak teen <lie skul<liges te maak omdat dit 
die nasionale ben c~ing in Skotland moontlik 'n groot stoot 
Yorentoe kan gee . 

Die verdagtc pcrsone Is gc
lcidclik, onder andere ook met 
behulp van 'n Hollandsc waar
scer, uitgesif tot drie studente 
en 'n meisic. 

'n Persman wat insae gehad 
het in 'n vcrslag wat dcur een 
van die pcrsonc wat met die 
vcrwydcring van die ldlp te 
docn gehad het, verkla.nr dat 

gekom 
0

dat die klip in twee gc
breek is. Aanvanklik is gc
mccn dat dit gebreek het ty
dens die verwydering • dit 
wccg 450 pond - maar onder
sock het aan die lig gebring 
dat dit minstens veertig jaar 
geledc moes gebeur het, word 
vPrklaar. 

hy nog noolt so 'n mcrkwaar· i Soos onthou sal word, was 
digc dokumcnt onder oii ge- • di~ !toning indcrtyd baic ont
had hct nic. Die gcbeurtenis- stPmd toe hy van die vcrwyde
se in die vroec oggend by die ring van die klip verneem het. 
abdy is ongelooflik fantasties, l Daar is bygelowe aan die klip 
sltryf hy. se teenwoordlgheid in Londen 

: verbonde. Na beweer word, sal 
,VRIENDSKAP" dit die einde van die Britse 

Hoewel die name van die per· J ltoninklike huls beteken wan
sonc aan die polisic bckend is neer 'n nuwc koning sonder die 
wcet hulle nog n!e waa.r d1c kllp gekroon word. Daarom 
klip is nle. 'u Pog;ng is aan- het die koning dadelik bevel 
gewen<l om die sattk op H iend- gegee dat dil• klip gevind moet 
sknplike wyse af tc mnuk dem·1 word en is selfs die hulp van 
'n uitnodiging aan die Sk otte 'n waarsecr lngerocp. 
om die ldi11 tt>rug te !Jesorg na
dut dit <le-ur Sl<otland rond ge
neem is vir vertoon. Dit be-t 
egter lah•r geblyk tlat die Br it 
te 'l>all ,·oorneme wa... om d i<• 
klip ne-t 1m die cer.ote verto
ning ten1g tl" neem .Londen tot>. 
Gevolglik wou die Skotte nie 
aan die voorstel byt nie. 

Daar is ook van Skotse 
kant beweer dat die Jode tans 
'n poglng voorberci om by 
die cerstc die bestc gcleent
heid die klip te steel om dit 
na Palestina te neem. Vol
gens corlewcrlng sou dit die 
klip wees waarop Jakob sy 
kop gcrus hct by Bethel. 

STUKKE~D 

lntussen het dit aan die Jig 

VREE S 

Ecn van die redes waarom 
die skuldlges nie vcrvolg word 
nie, is dat daar gedrelg is om 
die klip in die sec te gooi. 
.Die betrokl<e person e .,elf is nie 
die mins tf' bang v1r Vf'n·olg ing 
Jtie. Hullc- hct ool< hul deel
nam e erk cn. Hulle hoop dat 
'n bofsa.ak bulle 'n gclcentheid 
~ooos min .'>al bied om die nasio· 
na te gi'\ 'Ot'l in Sk otlund gaande 
te m aak . Volgens 'n persman 
is dnar ff'ite aan di f' t<aak \ 'er· 
bonde w11 t nog onbf'l<end is en 
in Sl<otla nd .,noodlottige gevol
ge'' kan he indien d it op dra..
matiel>e wyse in 'n bof onthul 
word. 

Die kritiek van Boerseun op 
my pleidooi dat ons uit die 
Statebond moet uittree ,.en 'n 
sterk republiek moet opbou as 
bolwerk vir die blanke beska
wing" sal ek g raag met u ver
lof, puntsgewyse be handel: 

(1 > ,.Ouliker diplomasic en 
bcter Ieiding i.v.m. die metodc 
waarvolgens ons h ierdie repu
blikcinse ideaal kan bereik. So
ver my kennis van ons ge'lkie
df'ni -. s trek, bet ons ,oulike di
plomasie' va n die verlede ons 
nog s teeds in d ie pekel beland. 

Dit was nie die oulike diplo
masle in ons politieke geskiedc
nis wat vir Suid-Afrika 'n 
volkstradisie geskep het n ie; 
dit was die suiwere, onver
bloemde, dappere r epublikeinse 
s taatsmanskap van die manne 
wnt die r epubliek van Graaff
Reinet gestig bet, van d ie wat 
probeer het om in die beweging 
van Slagter 'IJiek die republiek 
te h ers tel, van die Voor tr ekker s 
wat hul republiek gaan stig bet 
Wt'g van die Britse ryk en 
kroon, van P aul Krugt'r wa t die 
republiek llewer tyd f'lik eer
baar laat ondt'rgaan het as om 
dit deur oulike diplomas ie 'n 
deel van <lie Britse ryk te laat 
word, vnn 1\lartbinu." Theunis 
Steyn, wat Paul Kruger hicr'in 
gesteun bet. Dit is wei 'n feit 
dat ons vandag in ons strewe 
na 'n republiek die konstitu
sionelc weg volg, en dit is ook 
aileen h!erdie weg wat ek be
pleit; maar ook op hicrdie weg 
is dit die openlikc staatsman
skap wat geskiedenis sal maak 
en nic die oullke diplomasie 
nie. Dit Is d ie opcnlike metodc 
wat deur die Nasionale Party 
aangewys word en Boerseun 
veronreg dr. Malan waar hy 
hom klassifiseer onder die ou
like diplomate. 

~ WE RD 

(2) Blanke integrasie en 'n 
republick. Bocrseun se bewe
ring dat die blanke intcgrasie 
deur d 1e verkondiging van die 
rcpublikcinse tradisie en idcaal 
teegewerk word, is gedeeltelik 
waar, want daar is blanke cle
mente 'in Suid·Afrika wat nog 
lecf in die tyd van Lord Charles 
Somerset. Hullc is dit egter 
nie werd dat ons terwille van 
hullc ons volkstradisie en volks
ideaal sal verloon n ie. H ierdie 
mensc is ook verreweg nlc die 
hele Engeissprekende bcvolking 
van ons land nle en is vinnig 
beslg om uit te sterf. Die 
mceste Engelssprekendes, vera! 
die jong geslag, roem vandag 
daarop dat hulle ,South Afri
cans" is. My geloof in hulle 
is nie so klein dat ek bang is 
hulle sal wcggcja word as hulle 
verneem dat d ie volk waarmee 
hulle hul vercenselwig, nie 'n 
\'Oik van papbroeke is nie, maar 
'n volk met 'n heldcverlede; ja, 
en 'n opcnlike republikeinse 
staatsmansl{ap sal vir hulle 
bale meer oortuigend wees as 
oulike diplomasie wat probeer 
om iets vir hulle weg te steek. 
Ook sal 'n republiek waar die 
staatsvorm die huidigc ,dubbele 
lojaliteit" sal beeindig, die 
blanke integrasie bcvorder. 

<vervolg op bladsy 3 kolom 1) 

Die hulp van nywerheids- en I styn k om, indien by die bestaan
selfs mynbase wat mecstal on-~ de reger ing tot 'n val bring. Die 
dersteuners van die Verenigde pr nktyk bet reeds geleer da t 'n 
Party is, sal ook ingeroep word. oppos'isie so eensydig ingestel 
Hulle sal gevra word om saa!ll is op hier<lie selfredding da t hy 
te span en werkers af te betaal ' n land in die grootste ongeluk 
of onnodige druk op werkers sal dompel as by daarmee net 
u it te oefen. <l ie regering se val kan be-

Goedge: 1inde groothandelaars werkst cllig. Hy is dan heelte
sal vcrsoek word om skaars mal bercid om daarna op die 
goedcre en goedere waarsonder puinhope koning tc kraai. Die 
die huishouding nie kan klaar- grocn kussings is vir hom heel
kom nie, tydelik tcrug te hou temal vergoeding genoeg. 
ten einde 'n soort van depressie
gogga voor te hou en so ver 
moontlik verwarring te skep. 

VERKEERDE STELSEL 

Die verwyt teen die Verenig
de Party dat hy 'n deprcssie 
wil veroorsaak is nie heeltemal 
ongegrond nie. Net na die ver
kiesing in 1948 het die opposi· 
s ie alles in sy vermoe gcdoen 
om die Unie se ekonomic van 
die pad af te ruk. Dit is nou 
eenmanl 'n feit dat d ie Br itse 
partystelsel met sy nmptelike 
opposisieskap 'n vernietlgcnde 
in '>trument van r cgcr'ing is. Die 
oppo!>lsie is u itgesluit va n nile 
me<le-verantwoordelikbeid vir 
die la ndsbestuur. B y \ t'rkeer 
in die , woestyn" en hy kan 
aileen weer <lan uit <lie woe. 

, K waliteit tel
daarom bet ek 
oorgeslaan na 
Rembrandt " 

f}·~· 
Tabakbotr 

Rustenbur,se d' 11trik. 

Beker • wenncr vir 5 jaar 
vir beste oonddroogtabak. 

OPLOSSING 

Die !out moet nie by die een 
of ander persoon of persone In 
die eerstc plaas gesoek word, 
nie. Dit is die stelsel wat die 
onverantwoordelikste clemente 
in die mens laat botvier - die 
elementc vall afguns en self
sug. 

Die oplossing le nie langs die 
weg van verwyte of openbare 
aanklagte nie. Dit Hi in die n.f
sl{affing van 'n stel&el wat d ie 
;nstandhouding ,·an 'n ,ampte
like opposisie" vereis wat d ie 
lan<l se ondergang bewerkstel· 
Jig. 

'n 1\lens kan nie met 'n ba~i
lisk boer en dan Yerontwaardig 
oor '>Y eiers r aak nie. 
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Partye in Duitsland Raak 
Vervreemd van Volk 

Strominge in die rigtiug van groter \ ·olkseeuheid is in die Duitse poli
tick waarneemhaar, berig ous korresp ondent uit Duitsland. Die iunerlike 
spanning in die party van die Christen-demokrate ( regeringsparty) en die 
krisis tussen die kanselier, dr. Konrad Adenauer , en Karl Arnold, minister· 
president ' 'an Noord-Uyn-Wesfale (linker vleuel van die Christelik-demokra
tiese Uuie) is geen geheim meer nie. Ook in die party vun die Sosiaal· 
demokrate ( opposisie) is daar gesien e figure soos die hurgemeester van 
Berlyn, Ernst Reuter, die bur gemeei'oter vau Hamburg en Bremen en lei
dende ampshekleders van die Sosiaal-demokratiese Party in Beier e, wat na 
'u toenadering op die gt·ondslag van ' n groot koalisie strewe. 

Ult die jongste ontwikkeling<> 
knn a fgelei word dat die be
geer te no. hervorming en oor
skakeling van die geve!>tigde 
party-Ieerstellige koers in d ie 
rigting , ·an samewerking en 'n 
nout'r aanvoeling met d ie Duitse 
voll's s teeds duideliker worll. 
Of Adcnauer, Ieier van die rcge
rlngsparty, en Kurt Schumacher, 
Icier van die opposisic, hullc dan 
nog met hul strakkc partykocrs 
sal kan handhaaf, is 'n vraag 
wat meer as een tans bcsig hou 
wat geleentheid hct om agter 
die skerms te Iocr. 

Dr. Adenaucr bchoort onge
twyfeld, ondanks sy hoe ouder
dom van 75 jaar tot ccn van die 
mccs merkwaardigc pcrsoonlik
hcdc van die Duitsc opcnbare 
lceftyd. Hy besldk oor 'n bcny. 
denswaardigc vccrkragtigheid -
wat grapmakcrs toeskryf aan die 
kardoesie sjokoladc wat steeds 

El NSTEI N BRA 
ROOIERIG 

P rof. Albt'rt E instein, die we
reldberoemde wiskundige, i s 
verlede week <leur die k omi
tee insake onamer ikaanse be
drywigbeid in Washingt~n ,ge
noem" ns ieman d wat verband 
bet met ven;killende ,,Tedes"
of kommun'is tiesgesinde organi
sas ies. Saam met hom word 
ook die name van 'n paar hon
dcrd andcr vooraanstaandc 
Amerikancrs gcnoem. 

In die dae van Adolf Hitler 
is daar dikwels skimpend vcr
wys na die ,.verdrywing" van 
Einstein uit Duitsland. Dit 
was toe die gewoontc in die 
Brits-Amerlkaanse wereld om 
aile ,.vlugtelingc" uit Duitsland 
en Mussolini se Italii~ te ver
welkom as demokratiesc heldc. 
Etlikes van hierdie ,.vlugte
lingc" Is dadelik in vcrtroulike 
poslsies aangestel, soos o.a. 
David Klaus en Pontccorvo 
wat later geblyk het Russiesc 
agente te wees. 

Dit lyk of die Wcsterse 
vyande van Hitler cerlang min
dcr slmpatie vir sy ,.uitgedrc
wencs" sal he, al sou hullc nog 
geen begrip wil toon vir sy 
anti-kommunistiese stryd In die 
dertigcr jare nie. 

langs hom staan en waaraan hy 
peusel selfs in die hitte van 'n 
woordestryd. Hy doen nog on
gelooflik bale wcrk. Gedurende 
sy ampstcrmyn is daar al bale 
goeds maar ook vcel kwaads van 
hom vcrtel. Sy hcftigste teen
standers noem hom die .,kanse
lier van die Gcallicerdcs," ander 
- ook aanhangcrs van sy eie 
party - noem hom die ,.mens
veragter" en sommige ,die kan
selier van ccnsamc bcsluitc." 
Want die kansclicr gaan meestal 
van die vanselfsprekende vcr
onderstelling uit dat sy minis
ter wei sal lnstem met wat hy 
aileen besluit. Hy hou ook niks 
van die opcnbare bcspreking van 
vraagstukke, vera! in die pers, 
nic, en dikwels het hierdie hou
ding van hom tot groot span
ningc tusscn hom en sy kollc
gas gclci. Die onlangse bedan
king van dr. Heinemann, minis
ter van blnnelandse sake, was 
die cerate opsienbare protes 
hicrtcen. In die afgelopc ander
half jaar het hy mecr vriendc 
as tecnstanders hierdcur ver
loor. 

,SONDER VOLK" 

Die verwyt word Adenauer gc. 
maak dat hy te veel pick lngc
ruim het vir buitelandse politick 
en te weinig vir die drukkendc 
vraagstukke binne Duitsland 
self. En toe hy enkele maande 
gclede in uitlatings oor die hcr
bcwapening van Duitsland blyk
baar te ver. gegaan het oor die 
hoof van sy volk heen, hct dit 
lroot teenkanHng vcrwek en 
mcer en meer is hy genocm .,die 
kansclier sonder volk." Die 
jongste verkiesing in Hesse, 
Wiirttemberg-Baden en Beiere, 
het duidelik opcnbaar dat sy 
party aan die wankel is. 

Die felt dat hy nou weer naas 
sy amp as kansclier ook nog die 
port feulje vir buitclandse sake 
aanvaar het, vcrskcrp die ver
wyt dat hy sy cersug en krag 
op te veel dinge verspil en 
daardeur 'n stagnasie veroor
saak in die proses van Duitse 
weeropbou. 

OUTOitRATIES 

Schumacher, opposisieleier, en 
Adenaucr is in hul wese nogal 
verskillend - cersgenoemde kom 

DUITSERS BEDREIG 
BRITSE. REGTE.R 

Dat die Duitse volk geen genoee neem met die Britsc 
verhore van ,oorlogsmisdadigers" niE", blyk uit die feit dat 
die Britse besettingsowerheid tans 'n gewapende militere 
wag moet aanhou om regt er lord Russell, wat baie verhorc 
in Duitsland waargeneem bet, te beskerm. 

Lord Russell Is verlede week 
deur 'n skarc te lyf gegaan 
toe hy met sy vrou In sy motor 
deur 'n dorp in Wesfale gery 
het. Die regter het later ver
klaar dat die Duitse polisie se 
gedrag by die geleentheid 
,.skandalig" was. Hulle bet geen 
' 'Inger , ·erroer om hom teen 
die skare te besk erm nie, b et 
hy gestlo. 

Die Britte het 'n ondersoek 
na die voorval gelas. Na ver
ldaar word, was daar 'n skarc 

\'an 10,000 byeen en hulle het 
gedreig om die motor met die 
regter om te keer. 

'n Puar dac later is berig dat 
d ie dlcnsmeisie van rcgter Rus
sell dcur 'n groot groep Dult
sers tc lyf gegaan is toe sy 
haar verskyning in die dorp ge
mank het om inkopies te doen. 
Onderwyl bulle haar met aller
Iei voorwerpe gcgooi het, het 
hulle uitgeroep: ,Laat die Duit
scrs sterf ~·at vir die Britte 
wcrk." 

uit die ooste en laasgenoemde 
uit die weste van Duitsland -
maar hullc het die gemecnskap
likc stale wilskrag en outokra
tiese natuur wat niemand langs 
hulle duld n ic, en wat uiteinde
lik hul eic ondergang gaan be
teken. 

Adenauer is in 1933 van sy 
amp as burgemecster van Kcu
len deur die Nasionaal-sosialls
ticsc rcgcring onthcf en in 'n 
konscntrasiekamp aangehou tot 
in 1941 toe hy om gesondhcids
rcdes vrygclaat is. Ook Schu
macher het t ien jaar van sy 
Icwe in 'n konsentrasleltamp 
dcurgcbring daar hy in 1933 al 
'n vurige kampvcgter vir die 
Soslaal-demokraticsc Party was. 
Tans is hy 'n verbete anti-kom
munls. 

DALK VRIENDE 

Schumacher, wat 'n arm en 
been in die eerste wllreldoorlog 
verloor het, dra 'n ongcbroke 
gees in sy gebroke liggaam en 
sy kritiese stem word nogal in 
Bonn gevrees. Hy is sonder fa
milie en sondcr veel vriende. 
In sy party handhaaf hy dieself
de st renge regiment as Adenau
er. Daar word gese dat albei 
hul aanhangers vooruit vaar -
Schumacher dcur mlddel van sy 
felle en volkelcnde rcdcvoerings; 
die kanselier wat nooit iemand 
op sy kaarte laat kyk nie, deur 
sy taktiek. En die moontlik
heid dat albci binne 'n jaar hul 
eie fraksie teen hulle sal he en 
uiteindelik dan die bcste v r iende 
sou kan word, lyk soos 'n skran
dere mop wat kcnsketsend is 
van die politicke toestande soos 
dit in Bonn gesien word. 

Miljoene In 
Vorige Oorlog 

Dood 
Meer as 3,000,000 Duitsers is 

gedurendc die tweede wereld
oorlog in gevegsfronte en In 
lugaanvalle dood. 

Die Wes-Duitse kantoor vir 
statistleke het gese dat daar 
vcrwag word dat hicrdle aantal 
nog sal styg wanneer met 
sckcrhcid vasgestel Is dat die 
vermistes amptelik as dood vcr· 
klaar Is. 

In Oktober 1946 is 1,650,000 
soldate amptelik as dood ver
klaar en toentertyd 1.9 daar ge
vrees dat die meeste van 
1,600,000 vermiste manskappe 
dood is. 

Ongeveer 500,000 burgerlike 
persone is gedood, van wie die 
meeste in lugaanvallc omgekom 
het. 

Die verliessyfer Is hoer, aan
gesien die wcrklike syfer vir 
soldate en burgcrllkes nooit be
skikbaar sal wees n ie. 

Ander beraamdc .syfcrs vir 
persone wat In die oorlog ge
dood is vir Brlttan je is 397,591, 
onder wie 61,791 burgerllkes. 
Ander Statebondslande het 
54,409 en die V.S.A. 295,000 ver
loor. 

Rhodesie Bied 'n 
Voorbeeld van 

Taalhandhawing 
Twee minister s ht'l die 

afgelope jare voortdu
rt'nd die spitsroedc moe~ 
loop weens die doelhe
wuste pogings wal hulle 
aunwend ont die tweeta
ligheidsheginsel in bul 
departemente d eur te 
voer. Hulle is mnre. Paul 
Sauer en F. C. Erasmus. 
In die afgelope weke nog 
was daar ' n hele hohaai 
in die Engelse pers oor 
die toepassing van hier
die b eginsel in die spoor
wee in sover geen b evor· 
dering aan ampten ar e 
verleen word wat nie 
tweetalig is nie . Daar is 
syfers genoem van nten
se wat ·dan die diens sou 
verlaat on1 daarmee aan 
te loon wall<'r skade die 
munster die spoorwef> 
herokken deur sy , ver
keerde" beleid. Dieself
de geld vir die departe
ment van verdediging 
waar tnnr. Erasmus hom 
in die afgelope week 
weereens moes verdedig 
teen skim1>e oor sy twt'C· 
talighcidsbeleid. 

Hierdle ministers docn niks 
meer as hul plig nie. Te lank 
was die tweetaligheidsbepaling 
'n doole letter in ons grondwet, 
en enlgc stappe, van watter 
nard ook al, om die wet in hlcr
dic verband uit te vocr, is ge
billik. Dit is dan ook vera! die 
departemente vall' spoorwce, vcr
dediging en poswese waar Afrl
kaan!!, mcestal in die hoer postc, 
skromelik afgeskeep was in die 
verlede. Tydens sy kortstondige 
beklcding van die portcfculje 
van poswese het mnr. Erasmus 
al dadelik stappe gedoen om die 
centaligc toestand In die pos
diens ook op te ruim. Dit is te 
hope dat sy opvolgcr duurmee 
S~ll \'OOr tgaan. 

Grondwetlik het ons 'n twce 
talige land, maar Engelse een
taligheid in die staatsdiens is 
nog steeds geduld - selfs dcur 
Afrikaanse regerings. Geen Afri
kaner wat ecntalig Is, sal cgter 
vir 'n oomblik in die staatsdiens 
gcduld word nie - sells nic dcur 
'n Afrikaanse regcrlng nle. 

vyandigheid teen Afrikaans by 
die Brit nog nie 'n duim gesak 
hct nie. Met uitsondcring van 
'n toenemendc aantal Engelse 
Suid-Afrikancrs wat reeds van 
Brittanjc gcspcen is, is daar nog 
'n dik laag Britsge~lndes in ons 
land wat Afrikaans m6re sal 
skrap as nmptclil{e taal indien 
dit prakties moontlik was. 

RIIODESIE 

In ons buur»taat bokant die 
Limpopo waar onderdrukking 
van Afr-ika:m, wel prakt ic, 
moontlk i'i, \\ ord daar met elke 
esei.,kakchcen \\at binne bercik 
kom, tt'l vclde getrek teen Afr i
kaan !> en Afr ikaner». Stadsrade, 
sak t'mnm•e sowel as <lie r t'ge
ring het die een na die nnclcr 
u it hul pad gegaan om te vcr
seker dut Afr ikaans in daarclle 
kolonic n ie 'n jota van erkcn
ning !>nl gcniet nit'. Engels b 'n 
paar maande gelede in d it'! 
grond\\et st'lfs verskans as d ie 
enig!tte umptelike taal. Geen 
taalregte dus ,.ir die Afrikaner, 
nl sou hy sy huidige ,·erhoutling 
van byna SO pcrsent uiteindclik 
op~>kuif na 50 persent of meer 
nie. 

En ten einde dubbel selter te 
maak dat die verskanstc taal
klousule nooit bedreig sal word 
nie, is daar nou bcs luit om so
vee! as moontlik Afrikannsc im
migrante uit die gcbicd te weer. 

1\let llie Britse voorbcehl nan 
ons grens, waarteen die Engelse 
pers nog geen wool"d van afkeur 
gerep het n ie, bet cllie minister 
nie net 'n slcoon pad nie, maar 
ook 'n plig om <lie l:'l'hnlveerde 
reg \an die ,\frilcnncr in sy eie 
\ nderlaml homlertl per .. ent te 
hamlhaar. 

Doodstraf Vir 
Spioen-paar 

Twee van die a toomspioene 
wat verlede week dcur 'n Ame
rikaanse federalc hof skuldig 
bevind is ann uitlewering van 
atoomgchelmc ann Rusland, is 
ter dood vcroordecl. Hulle is 
'n cgpanr, Julius en Ethel Ro
senberg. 'n Dcrdc beskuldigde, 
Morton Sobcll, is tot 30 jaar 
tronkstrnf veroordeel. 

In sy uitspraak hct die rcg
ter aan die Rosenbergs, wat 
twee klein kindcrtjies het, ge
se dat hul mlsdaad erger as 
moord is. Hul handclwyse om 
geheimc van die atoombom aan 
Rusland te vcrskaf, was oor· 
saak van die kommunistiese 

TAAI STRYD GE KOS agressic in Korea. 

Die erkenning van Afrikaans Die vcroordccldes het teen 
as 'n amptclike taal was slegs die vonnis appel aangeteken. 
die gevolg van 'n taaie stryd ten Hulle is die eerstc van 'n reeks 
spyte van die fcit dat dit die 

1 
atoomspioene m die Weste wat 

huistaal is van die grootste aan- die doodvonnis as straf ontvang. 
tal blankes en Kleurlinge in die Die ander het net tronkstra! 
land. Dit is opmerklik dat die geluy. 
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Kan met trots 

aanspraak mank 

dat sy klit;nte 

onder die bes 

geklede k lass(• tel. 

KAAPSTAD 
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Wat 
welkom k 
omdut OI> 
die taak 
"'aaklike I 
t e hewerk 
wat dit vi 
om te sk e 
moel me 
hrundwag 
vun die B 
onderleie 

Ek wil van 
bruik maak 
as A.K.G. tc 
gcleenthcde 
eis, bespreek 
gee. Wat ek 
sc, docn ck 
Weging en 
ons vol 
cnigste 
voorstel vir 
altans die 
volg. 

U is 

anderendc 
binnelands, 
die oog hou 
ons beleid 

Daar is al 
met die oog 
d ige omstand 
.,moet 

Politiel(e 
so 'n stnp 
en ek is 
beleef n le. 
iet s "at op 
front nm 
,·errig of 
\'ooruib ig 
s teeds die 

bereik en 
heid bly 
lciers in 
dat 'n 
naas die 
is. Die 
word wat 
mcnt in die 

o.a. nie om 
t er reln binne 




