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PARLEMENT BEGIN VRYDAG 
Oormore, 18 Januarie, begin I by die regering in aanstaande I low is voorncmcns om voor te 

vanjaar se parlementsitting. Dit jaar se verkiesing wil aanval." stel dat die parlcmcnt van 
sal, n~ verwagting, tot die end Omdat die parlement die ver- Kaapstad na Pretoria verskuif 
van Junie duur. Parlementslede na.arnst~ verkiesingsverhoog '\'an word; en mnr. C. R. Swart wil 
sal tweekeer vakAnsle kry, ty- die politieke party is en omdat voorstcl dat 'n gckose komitee 
den.'J die Paasfees en tydens die die verkiesing net om die hoekie na aanlciding van die Wet op 
Van Rlebeeck-fees. Hoewel die is, sal die verna.amste dryfveer Ondcrdrukking van die Kommu
regering glo •n uitgebreide pro- agter hierdie sitting verkiesings- nismc aangestcl word om die 
gram van wetgewing gaan propaganda wees. I posisic van mnr. Sam Kahn te 
voorll! sal die parlement steUig Trouens, benewens die parle- ondcrsock. 
in Juni~ verdaag voordat die mentsitting, is daar die Van Ric- GOEWERNEUR-GENERAAL 
program afgehandel is. beeck-fees en die konings-kuier 

DR .. MALAN NOOI' DIE 
KONING UIT 

Die poglngs wat aangcwcnd Is, wat albei die belofte van uit
na• verlede jaar se spraaksame muntende reklame vir die rege
sittlng, om die praatlustlghcld ring inhou. As mens die propa
van lede met nuwe reels in te gandatekens van die tyd reg 
kort het mlsluk. Hlcrdle sit- lees, dan blyk dit dat die rege
tlng, wat die laaste volle sitting ring enige tyd na. Junie 'n alge
voor die volgende algemene ver- mene verkiesing kan hou. 

Ander kwessies wat aandag 
genlet hct, gaan oor die posisie 
van Sy Majcstclt sc verteen
woordlger en plansvervangcr in 
S.A., nl. gocwcrncur-generaal 
dr. E. G. Jansen. Wat sal sy po
slsie wccs as die koning ook in 
S.A. Is? Vcrnccm word dat aan
gesicn die konlng met vakansle 
is, dr. Jansen normaalweg sal 
voortgaan om die koning se 
Suid-Afrlkaanse pligte uit te 

kiesing sal wces, sal lcde se 
tonge ongetwyfcld los maak in 
belang van voorbcrcldcnde ver
kieslngspropaganda. 

VERKIESINGSVELDTOG 

Ewe naief skryf Die Burger 

Op uitnodiging van dr. D. F. ~lalan, eerste minister 
van Suid-Afrika, sal die Britse koninklike gesin, die 
Koning, die Koningin en prinses ~largaret in ~laart of April 
'n private vakansie van 'n paar weke in die Unie deurbring, 
lui 'n amptelike aankondiging wat verlede week gelyktydig 
in Londen en Pretoria gedoen is. Die kooinklike gesin 
sal tuis gaan in Botha.-buis aan die suidkus van Na.tal 
wat deur dr. Malan tot beskikklng van Sy ~lajesteit gestel is. dan ook dat· die opposlsle se ge

word beskou as 'n treHende ge- brulkllke wantroue-mosie aan 
baar van lojaliteit aan Sy 1\la. die begin van die sitting sal by
jeste~t. die koning van Suid- dra ,tot die heftlgheld van die 
Afrika. Dit is meer bepaald die debatte" en wet ,omdat dlt die 
spontanieteit van die wtnodi- begin moet word van die oppo
ging wat besig is om Britse sisie se verkleslngsveldtog en 
harte te roer. I sal aandul tangs watter rlgtings 

KARIGE INLIGTING 

Te oordeel na die karigheld 
van die inligting in regerlngs
koerante oor die regering se 
voornemens gedurende die aan
staande sitting, wil dit voorkom 
asof die regering nie gretig is 
om sy kaarte op die tafel te I~ 
nie. Blykbaar wil by wag om 
eers die opposisie se wantroue
mosie aan te boor. 

voer. 
Sekcre invloedryke persone 

het die vraag gcoppcr of prinses 
Margaret nlc uitgcnooi behoort 
te word om die Van Riebeeck
fccs in Kaapstad byte woon nie; 
of om sclfs in een of ander on
derskeidcnde hocdanigheld daar
aan mee te docn nlc. Niks is 
egter nog in hierdie vcrband be
slis nle. 

Die Koning sal 'n seerels in 
die Vanguard onderneem om 
h~rstel van kragte na SY On
langse ernstige operasle te sock, 
en die reis sal ondcrbrcek word 
vir 'n stil vakansi'! in Natal. 
Daar sal geen amptcllkc ver
rigtinge in verband met die be
seek gereel word nl~. 

OORSPRONG I 

Bale interessante lig oor dr. : 
Malan se uitnodiging aan die 
Koning om in Suid-Afrika tc 
kom vakansie hou, word gewerp 
d~ur koerantberigte wat die 
oorsprong van die uitnodiging 
bekend maak. 

Anders as verwag kan word 
het die Britse regering of d;e 
Koning self geen aancfulding 
gegee dat sodanige uitnodiging 
verwelkom sal word nle. Dr. 
1\lalan bet heeltPmal spontaan 
en uit eie vrye beweging die 
koning uitgenooi. Hy kan dit 
natuurlik doen want by is die 
hoof van Sy 1\lajesteit se Suid
Afrikaanse regering en dit 
staan SY 1\lajestelt se eerste mi
nister tog vry om die koning 
uit t~ nooi om in sy Suid-Afri
kaanse koninkryk ·te kom \ '8-

kansie hou. Dr. 1\lalan se uitno
diging is derhalwe aan die ko
ning oorgedra. sonder dat by 
vooraf geweet bet of d ie koning 
d it sal aanvaar of nie. 

LOJALITEIT 

Omtrent twee maandc gelede 
bet dr. A. L. Geyer, die Unie se 
Hoe Kommissarls in Londen, 
namens dr. Malan die uitnodi
ging aan die koning gerig. Eers 
'n paar dae voor die aankondi
ging gemaak is het di<> koning 
die uitnodiging aanvaar. 

Dr. Malan se uitnodiglng 

NUWE 
LESERS 

Gedurende die afgclope week 
bet Die O.B. nege nuwc lesers 
bygekry. 

Mnr. N. A. ik>nthuys van Kei
moes, het een nuwe intekenaar 
vir een jaar gewerf; 

Mnr. Barry Grobbclaar, Sweet 
Home, Vryburg, hct ook een 
nuwe intekenaar vir ccn jaar 
gewerf; en 

Mnr. P . W. Kloppers, Robert
son, het gesorg vir sewe nuwe 
lesers vir drie maande. 

Bale dankie. Ons waardeer u 
hulp by die versprelding van Die 
O.B. Daar is talle mcnsc -
insluitende O.B.-lede - wat 
graag die blad wil lees, maar net 
nie so ver kom om in te teken 
nie. Ons vra ons lcsers sc hulp 
om hierdie mense te werf as gc
reelde intekenarc op Die O.B. 

• ,.DIE 0.8." word r~rult deur Pro 
Ecelesla·Drukkery, Stellenboeeh, vir 
die elenaau en uttrewua: Vooulac 
IEdms.) 8@perk, Groote Kerk~t@boU 
'703, Po.bua 1411, Kerkpleln. Kaap· 
&tad. 

Daar sal glo 'n paar skou
spelagtige mosies voor die par
lement dien. Mnr. Arthur Bar-

VOORSITTER ·VERDUIDELIK 
GROOTRAAD ~ SE STAND PUNT 

Prof. D. J. van Rooy, voorsitter van die 
Grootraad van die Ossewabrandwag, was verlede 
week in Kaapstad vir 'n vlugtige hesoek. Die 
O.B. het van die geleentheid gebruik gemaak om 
ses vrae aan hom te stel oor die besluite wat die 

Geen Steun vir Portye : 
Aondog oon 0 .8. se Took 

Grootraad op sy jongste vergadering in Bloem£ ontein aangeneem het. Die voorsitter bet gerede
lik ingewillig om die vrae te heantwoord. 

Die vrae is doelbewus opgestel om deur middel van die antwooroe daarop gesaghehbende 
voorligting te gee aan die lede en ondersteuners van die O.B. oor die Grootraad se etandpunt. 
Die antwoorde dien dan ook as 'n ondubbelsinnige uiteensetting van die betekenis van die 
hesluite wat aangeneem is. Offisiere van die Ossewahrandwag word derhalwe aangeraai om die 
hesluite van die Grootraad op kommandovergaderings aan die hand van die voorsitter se uiteen
setting te verduidelik. 

Hleronder volg die vrae en I brand wag by 'n polltlckc party 
prof. Van Rooy se antwoorde en by name die nuutgestigte 
daarop: Naslonale Party meet aanslult? 

STEUN NIE PARTYE NIE Prof. Van Rooy se antwoord 
Eerste vraag: Wat is die bete- lui: ,.Die antwoord hierop volg 

kenis van die Grootraad se be- onmiddellik ult die voorgaande. 
sluit wat lui dat die optrede van Aan geen lid van die O.B. word 
die K.G., om die ~nwording van enige dwang ten opslgte van 
die nasionale Afrikanerdom op j aansluiting al of nie by die nuwe 
parlementere terrein te onder-
steul'\, goedgekeur word? Be
tcken dit dat die Grootraad die 
Ossewabrandwag verbind bet om 
·n politicke party en by name 
die nuutgestigte Nasionale Party 
te ondersteun? 
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Prof. D. J . VAN ROOY 

wcrs en verspreiders van Die 
O.B. wat die mondstuk Is van 
die Grootraad; en hom versoek 
om voort te gaan met die uit
voering van sy verantwoordelike 
taak. Beteken dit dat die Groot
raad die koers wat deur Die 
O.B. aangegee word goedgekeur 
en bekragtig bet as synde in 
ooreenstemming met sy beleid? 

Prof. Van Rooy se antwoord 
lui: ,Die Grootra.ad bet hierdie 
besluit sonder enige nadere mo
tivering of voorbehoud geneem. 
As voorsitter bet ek dit tereg 
beskou as 'n mosie van vertroue 
in. en waardering van die werk 
van die voorsitter van dia dlrek
sie, dr. Van Zyl, sowel as van 
die beleid deur die blad verkon
dig." 

BIND DIE TOEKOl\fS 

Vlerde vraag: Wat is die be
tekenls van die Grootraad se 
besluit wat lui dat die positiewe 
taak van die O.B. die voortdu
rende kragtige propagering is 
van die republikeinse staat ge

Prof. Van Rooy se ant\voord 
lui: ,,Beslis nie. Die besluit be
kragtig slegs vlr die soveelste 
maal die meermaal uitgesproke 
strewe van die O.B. om die Afri
kanerdom op partypolitieke ter
rein. soos ook op ander terreine, 
tot sa.mewerking te bring. Daar
mee was en is geen koppeling 
van die O.B. as sodanig met een 
of a.nder polltieke party bedoel 
nie. Waar nasionaalgesinde par
tye mekaar kan vind; dra dit 
vanselfsprekend die seen en bes
te wense van die O.iB. weg." 

party opgel~ nle. Dit sta.a.n elke skoel op die model van die tra
lid volkome vry om self daaroor dislonele partylose republiek 
te besluit. van Transvaal, aangepas by die 

NIE-PARTYPOLITIEKE 
KARAKTER 

, Met hlerdie besluit word die bestaanslewe van die volk op 
nie-partypolitleke karakter van politieke, maatskaplike en eko-

vanselfsprekend bindend is vir 
die toekoms.'' 

LEIDING SE TAAK 

Vyfde vraag: Wat is die be
tekenis van die volgende besluit 
van die Grootraad: 

Die Grootraad bcskou dit dat 
die O.B. die spcsifieke taak het 
om die prakticse stappc ter ver
wesenllklng van die ideaal van 
'n rcpubliek met 'n eie Afri
kaanse staatstclsel op die grond
slag van volksrcgering in pick 
van die Britse partystelsel voort
aan moet voorbcrei deur: 

(1) Propagering van die sui
were republlkeinse ideaal. 

(2) Bcstudering van sy staats
beskouings. 

(3) Die skcpping van 'n front 
so breed as moontlik van per
sene en groepc wat bereid is om 
die partystelscl te vcrwerp reeds 
vir die huidigc S.A. staat. 

Ten cindc dit te bcwerkstellig, 
Is dit noodsaaklik dat die O.B. 
hom gehccl en at onttrck aan 
die partypolltlek en dat sy Iei
ding hom uitsluitend en aktief 
bepaal by die bcrclking van 
voornocmdc doclstellings." 

Is dit 'n bepallng van toekom
stige O.B.-aksie? 

. . die O.B. sehandhaat. Die O.B. nom lese gebied? Is dit 'n her-
Tweede vraag: Wat lS d1e be- matig hom derhalwe in hlerdie bepaling van O.B.-beleid wat Prof. Van Rooy se antwoord 

tek.enis van die Grootraad se be- verband geen segrenskap oor sY bindend is op die toekoms? !ui: ,.Sonder voor.~estelde aksie 
slu1t wat lui dat O.B.-lede vry- lede aan nie.'' IS verklaarde belel(l onvrugbaar. 
gelaat word om, na eie oortui- Prof. Van Rooy se antwoora Hlerdie formulering ~~ aan hoe 
ging, by die te stlgte Nasio- DR. F . D. DU T. VAN Z¥L lui: ,As herbepaling van O.B.- ons .te .werk ?'oet gaan .om o~ 
nate Party aan te sluit of nle, Derde vraag: Die Grootraad beleid sou ek dit persoonlik nie bele•d m akl>te om te sat. Dte 
aangesien die O.B. geen party- bet sy dank en vcrtroue ultge- beter kon stel Rie. As die O.B. l Groo~ be<;t>f dat <~aarmee 
polltleke organlsasle is nle? Be- spreek in dr. F. D. du T. van dit prysgee doen by daarrnee at- ons ak!'llt' nog maar nt>t m groot 
teken dlt dat die Grootraad ver- I Zyl, voorsitter van die dlreksle stand van aile reg op verdere lyne lleergeltl Is en dit sal nou 
lang dat lede van die Ossewa- van Voors lag Edms. Bpk., uitge- ' voortbestaan. Vandaar dat dit J (Vcrvolg op bls. 6, kol. 1.) 
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diegene wat in 1948 die huidige Regering aan bewind gestem hct ck 'n kocrsvastc brief ont- hulle gcdocn het nic. Hulle het hullc verdien dit. Ons dink te-
h t t 'II th 'd b I 'd k · d k vang van mnr. P. G. Kilian wat g aa d' d h e erw1 e van sy apar e1 s e e1 nou eunge on ersoe nog my nonpartypolitick~ sim. ru n te smaa "!n oon en 

ek met Ius gclC"s hct. Ons osse, d · b Jk in te stel na die ooreenkoms tussen die voormalige apart- patie. verne ermg op yna e e ge. 
wat nog in die juk staan, voel bi d wat o · 0 heidsbeloftes en die huidige apartheidsdade van die R egering. ,Ek wil nou graag gesels oor c • ns mocs mwurg. ns 
net soos hy en ons sal voort- d' k aan d' g · t d waarom ek nic aan die party. tn lC e-tn ern~r es, en gaan om dlc wa tc trek totdat a d t lk · b' d mcnse se versock om lid van n cr wa e op sy ete ge te 
hy sy bcstcmmlng ber"!ik het. vcrncdcr g" o d · J 

SAGTE WAARSKUWING 

Daar het 'n sagte, maar nietemin ontstellende, waa.r
skuwing uit die Sabra.-kongres gekom dat a.lles wat in die 
Regering se apartheidstuin blink nie goud is nie. 

die party te word, wil of sal .w r ts. a, ons 
Hler volg mnr. Kilian sc brief: slaan maa t Iakb k voldO"!n nie, en ek hct dit reeds r ne ons P oe 

Die kongres het verklaar dat die Wet op Groeps
gebiede - wat deur die Regering voorgestel word as die 
bekroning van sy apartheidsmaatr elHs - slegs 'n voorlopige 
maatrei:H is ,tot tyd en wyl maatreels getref kan word om 
'n beleid van afsonderlike ontwikkeling ten opsigte van die 
verskillende rassegroepe in Suid-Afrika ten uitvoer te bring," 
met ander woorde, tot tyd en wyl apartheidsmaatreels getref 
kan word. Trouens dit is duidelik gestel dat die Groeps
gebiedewet slegs te doen het met woonbuurteskeiding en 
glad nie 'n oplossing is vir die nasionale rassevraagstuk nie. 

Die gevaar van die wet is dat sy voordeel om bestaande 
deurmekaan\·onery 'an blank en Die-blank in ons land !>e 
stede en dorpe op t e ruim gekanselleer word deur sy nadeel 
om permanente en gewettigde woonbuurtes, vir die instro
mende naturelle uit dle r eserwes, in blanke gebiede beskik· 
baar te stel. Die Wet op Groepsgebiede maak voorsiening 
\'ir die t erritoriale integrasie van die naturelle, wat vereis 
word om die ekonomiese integrasie van die naturelle moont
lik te maak. 

Prof. N. J. J . Olivier se waarskuwing is onomwonde. 
Hy se: As ons dan wil integreer moet ons daarmee rekening 
hou dat die naturelle die reg sal he om op gelyke burgerskap 
aanspraak te maak. 

DIE FAGAN-VERSLAG 

,Noudat die saamheid - nie 
cenheid nlc van die H.N.P. 
"D A.P. atgchandcl en 'n vol
donge tcit Is, wil ek graag my 
oe so oor die spul laat gaan en 
optekcn wat op my gemoed 
druk. 

,'n Vricnd van my, wat soos 
bale van ons, wat brandwagte 
is, nou nie wed watter kant toe 
nic, vra my nou die dag wat ek 
dmk van die ccnhcid van die 
twce partyc. Ek het g~ant

woord: Ten eerste is bulle glad 
nic een nic. Ten tw,..cde dink ek 
van die hcle spul goeters niks. 

,Nouja. 

Twee Hoogeplaastes 
,Van ons kommando hier is 

o.a. twe-c van ons hoogste of
flsi .... rc nou bcstuurslcde van die 
plaaslikc tak van die Nasionale 
Party. Hull<• hct my noual 'n 
paar keer gevra Qm ook op die 
bcstuur te kom dlcn. Hulle red<!! 
waarom hullc lcde en bestuurs
lcdc van die Naslonale Party 
g"word hct, klink goed en baic 
aannecmlik. Ons wc:>et hulle was 
al die bitter jare van ons stryd 

In 1948 net voor die algemene verkiesing, het 'n groep I gocie en voor~ccldige brand
dosente van' die Universiteit van Stellenbosch 'n verklaring wagtt~. ekndsatlhdltlt .nd~tgbbl.y. Onds 

· 'k d' lk t d' b li di F wee oo a u c 1 ate goe mtgerel om le vo een le aan eve ngs van e ag~: bedocl, en bale sckcr is van 
verslag tc waarsku. Hulle het verklaar dat hulle akadem1c1 wat hulle docn. Ons w~t ver
is wat nie besorg is oor die lotgevalle van politieke partye der ook dat die stap wat hulle 
nie, maar wei oor die toekoms van hul land en hul volk. gcdocn hct, terwillc van die 

In die algemene \'erkiesing wat 'n paar maande na O.B. en sy strew" is. Dus wil 
die uitreiklng \'an die verklaring gehou is het die huidige ek nle uitwei oor die stap wat 
opposisieparty die Fagan-\'eN.lag as sy beleid aam·aar en 
het die huidige regeringsparty die verslag verwerp omdat (Vervolg van vorige kolom) 
die aanbe,·elings daarin vervat na uiteindelike gelykstelling 
tussen wit en swart moet voer. 

Laat ons nou nagaan waarteen die Stellenbossers die 
volk gewaarsku het. In hul verklaring lui dit: 

,As uitgangspunt vir sy aanbevelings het die kommissie 
(wat die Fagan-verslag opgestel het) aanvaar dat daaJ 
ten opsigte van die verhouding tussen blank en nature! in 
Suid-Afrika drie beleidsrigtings moontlik is." 

Dit is naamlik: (1) totale segregasie; (2) geen rasse
diskriminasie; en (3) (in die woorde van die .verslag) ,die 
beleid wat aanneem dat blanke en naturellegemeenskappe, 
oor die land versprei soos vandag die geval is, permanent 
naas mekaar sal bly voortbestaan, ekonomies ineengestren
gel, en dat beide dus as permanent en as onderdele van 
een groot masjien erken moet word, maar dat daar tewe':s 
verskille tussen hulle is waarop die wetgewing wei deegbk 
ag moet slaan en wat in administratiewe aangeleenthede 'n 
mate van skciding, met masjinerie vir oorlegpleging in sake 
van gemeenskaplike belang nodig en raadsaam maak." 

PARALLELISl\IE 

Ten slotte het hul verkla
ring onder meer gelui: 

,Ons wil dit as ons oortui
ging uitspreek dat die deur
voering van die beleid wat in 
die verslag aanbeveel word 
daartoe sal lei dat die meeste 
blanke stede uiteindelik bloot 
aanhangscls sal word van die 
ontsaglike naturellestede wat 
in die omgewing daarvan sal 
ontstaan en daarmce ook hul 
karakter as blanke stede sal 
inboet. 

,Ons glo nie, soos die op
stellers van die Fagan-ver
slag mt-en, dat die ineengc
strengeldheid van die blanke 

1 :m die naturellebevolkings· 

I 
groepe rteds ~over ge\'order 
is, dat dit as OD\'eranderbaar 
:1anvaar moet word nie. In-

Ten aansien van hierdie derde beleid wat die Fagan- dien ons volk !tO 'n defaitis
verslag aanbeveel lui die Stellenbosse verklaring dat daar tiese houding sou inneem, 
tussen die twee beleidsrigtings van uiteindelike skeiding en moet dit beteken die uywil
uiteindelike volledige integrasie geen kompromis kan wees lige aanvaarding ,·an die ver
nie, dus ook geen derde beleidsrigting nie. lies ,·an die identiteit en 

,Word die ekonomiese en territoriale ineengeskakeld- voortbestaan, as 'n besondere 
heid van blanke en nature! as 'n onveranderbare feit aa?- en aparte entiteit, van en die 
vaar, en word die verdere ineenskakeling tot staatsbeleld blankes en die naturelle," met 
verhef, volg dit logics ( omdat integrasie nie tot ~er.die ander woorde dit sal lei tot 
twcc terreine beperk kan en sal bly nie) dat voors1emng gelykstelling tussen wit en 
daarvoor gcmaak moet word dat die naturellebevolking op swart. 
een of ander tydstip een of ander mate van medeseggenskap Maar die waarheid is dat 
in die landsbcstuur toegeken word. die Malan-regcring, net soos 

,Die standpunt van die kommissie (wat die Faga?- die opstellers van die Fagan
verslag opgestel het) ten opsigte van hierdie aan~eleenthe1d verslag, ook hierdie defaitis
word duidelik weergegee in die volgende woorde h1erbo r eeds tiese houding ingeneem het 
aangehaal: ,dat daar verskille tussen hulle is waarol? ~ie sedert hy aan bewind gekom 
wetgewing wel ag moet slaan en wat 'n mate van ske1dmg het. 
in administratiewe aangeleenthede nodig en raadsaam maak.' Indien 'n waarskuwing in 
Ooreenkomstig hierdie beginsel word die in die lewe roep 1948 nodig was teen AAN
van aparte of parallele instellings vir naturelle en blankes, BEVELINGS in die Fagan· 
met die nodige gemeenskaplike skakels, aan die hand gegee." \'erslag, dan is 'n waarsku-

wing ongetwyfeld vandag 
AAl\"BEVELINGS WORD UITGEVOER dubbeld nodig wanneer die 

Dit is hierdie beleid wat die Fagan-verslag aanbeveel 
wat die Stellenbosse dosente in 1948 veroordeel het en waar
teen hulle die volk gewaarsku het. 

(Vervolg in volgende kolom) 

~lalan-regering daardie selfde 
·aanbe,·eJings--die sogenaam· 
de derde beleid-nogal as 
apartheldsmaatreels in die 

, praktyk toepas. 

vir hulle gese. na, cn sicn wat ons moes ver-
,,Ek het nie aangcsluit by die duur vanat 1939 tot 1951. Nou 

Nasionale Party nie, en ek gaan word ons gevra om by die poli
dit ook nie doen nie. Ek kan tieke party aan t"! slult om te 
dus nie 'n b"!stuurslid word nic. help om die spoke af te weer! 
Dis my eerste argument. 

Onvatbaar t•ir Party· 
politiek 

.,Vcrder. As jy jou voorlctters 
in die stam van 'n boom uit
sny, groei die letters ni~ toe 
nie. Deur die jarc heen word 
d:e letters groter. 

.,S"!dert kommandant.genc-
Van Rensburg die Ieier van die 
0 B. geword het, het hy ANTI
p ARTYPOLITIEK op ons baste 
uitgesny; hy het dit vir ons in
gevryf, ja ingebrand, dat par
typolitiek nil? bevorderlik is vir 
Suid-Afrika nic. Hy hct vir ons 
'n rcnons gegce in partypoli
tick; hy het elkc partypolij;icke 
rasper, elke sweem van party
politiekc gevoel van ons siclc 
weg gevryf met fyn skuurpapicr, 
en ons siele toe met O.B.-politoer 
gepoleer. 

,Ons is ontsmet geword, en 
ons hct skoon, blink en suiwer 
daaruit gekom. Ons het ns't 
ware imuun en onvatbaar vir 
partypolitieke gcvoel daaruit 
g~kom. 

S poke sal ons t•ang 
,.Nou word aan ons gcse: 

Julie moct party.ledc word, 
want allcenlik, - let wei, 
alleenlik - as die O.B.-ledc ook 
l~?de is van die Nasionalc party, 
sal ons dit rcgkry om ons strc
we te verwesenlik. Begryp jou, 
slegs as jy dcur die walvis in. 
gesluk is, sal jy instaat wee~ 
om jou str"!we uit tc lee!. Dis 
soos ek dit sien. 

,Nou word die bale gcvarc:> 
wat vtr ons as volk voorlc, net 
so mooi geskilder soos propa
gandiste die Duitse gcvaar aan 
d!-c wer,ld voorgeskildcr het. 
Spoke, spoke, en as ons nlc !cdc 
van die party is nie, sal dlr 
~poke ons vang. <Nie dat ck nil 
b<:!wus is van gcvarc wat vir 
:ms volk voorle nie, maar waar
om moct die gcvare juis bc
kamp word dcur die Nas'onak 
Party en met O.B -ledc as led • 
van daardie party? l 

,,lnterneer hulle" 
.,Verder. Die H.~.P. en d ie 

A.P. is nie vcrcnig ni". Di! 
'llaar net 'n dec! van die A.P.
:mdersteuners en O.B.-lcde wat 
by die Party aangesluit het. -
;omm'ge omdat hullc bang is 
vir die spoke, andl're omdnt 
!'mile moontlik politieke aspira
Jies hot, nog andere omdat hulk 
:lit opreg bedoel en die hoor 
1{ocster dat hulle 'n bale stcrk 
skakel sal wees met, en vir die 
welsyn van die O.B. en sy 
>trewe. Maar die mccstc loor 
nog los, sonder hulle partypoll
tiekc lidmaatskapkaartjic, want 
hulle voel hulle staan onder die 
eed wat hulle afgcle hct: ,Ek 
sal my mede-Afrikaner nic:> in 
die steek laat nie .. .' 

,.En die partye het nie ccn 
~~word n;e. Dis maar net op 
llapier. Die A.P. is maar net in-
1elyf (of sal ek se ingeslukl 
deur die H.N.P. En laasgcnocm
de het 'n groot oorwinning bc
haal, ~n onder hullc gclag dink 
ons aan die dae van die ram
pokkers en amalaitas ; aan die 
dae toe oor die parlementsvlocr 
voctstapJ>'? weerklink het van 
iemand met rolle papier in sy 
hand wat dit aan die O.B. sc 

Lekker om 0.8.-lid te 
u·ees 

.. Ons dink tcrug aan 1914-
1924. Ons sien hoe daardie 
Groot Lci"r van sy eie en enig
ste volk, sy party gelei het. Ons 
sicn hoc die Nasionale Party 
dcstyds waaragtig gestreef, g~
stry en gely bet om ons volk
strewe uit te Ject. Ons sien hO"!, 
vcrdcr terug, daar Jopie Fou
rics, Beyer~ en de Ia Reys en 
dicsutkes was wat die hoogste 
offer gebring het tcrwille van 
ons volk sc vrywording. En ons 
h~?rinner ons hoe lekker dit was 
om lid tc wces van die Nasio
nale Party, want daar was tog 
uitdruklik en duidellk lets 
waarvoor ons kon veg. 

,,So was dit weer sedert 1938. · 
Ons was trots, - l.)n is dit vdor
waar vandag nog - om Hd te 
wccs van die Osscwabrandwag, 
die volk se eie beweging, want 
ons hct gew"!ct daar was (en is) 
lets om voor te veg, en die 
stryd was bitter maar soet. 

Party tt'il net ons 
Stemme he 

.. En vandag? Nou moet ons 
weer lid word van 'n politick~ 
party. 'n Party wat niks bet 
om ons aan te bled nie. 'n Par
ty waar sy lede nie eers WC'.!t 
waarvoor hulle moet veg nie 
andcrs as om maar elke vyf 
jaar 'n kruisi~ te trek. Wat 
moct ons, gelouterde en gesui. 
wcrde brandwagtc, daar gaan 
docn? Die hand gaan Jek wat 
ons so bernodd"!r hct? 

,Vergewe my, oorn Sybrand, 
of wic ookal dink dat ek hier 
onsinnig is, maar dis nou een
maal my sienswyse. 

,Partymensc is ons nil!, wil 
en sal dit ook nie word nie. Die 
mccste wat die politieke party 
van ons wil h~ - die uit"!rste 
en grootste en duurste opoffer
ing wat hy van ons wil h~ is 
die volgende: Op 'n gegcwe da
tum moet ons In di<:! geheim in 
'n blokkic op 'n gedrukte vorm
pic twec strepies met 'n dik 
swart potlood oormekaar trek, 
in die vorm van 'n X. r~goor 
die naam van die persoon wat 
deur hom aangewys is om daar
die dee! van die land in die 
Pranthuis te gaan vert'.!enwoor. 
dig . . en daardie guns kan 
ons vir die party doen, sonder 
om lid van d1e party te word. 
Dis tog al wat die party van 
ons wil h~. Ons lidmaatskap tel 
nic, ons strcwc tel• nie, ons beur
;ie .. ; wei wie weet, maar ver
der tel niks, as net daardie 
twe,.. strcpics in die vorm van 
'n vcrmcnigvuldigingsteken. 

JJ'1en ons, so wen 01tS 

,Daarom, ons is O.B. en O.B. 
>al ons bly, heerlik, rustlg, son
der partypolitieke kommer. Vir 
'>ns brand daar voor in die wa
pad nog 'n Jig. 

.,En nou, oom Sybrand, my 
all~>rbcste wense aan u en die 
personeel van Die O.B., aan ons 
gclictde blad en ons dierbare 
organisasie en al sy led"!, vir 'n 
bale ge:;eendc, voorspoedige en 
«uksesvolle nuwe jaar. Laat ons 
vclhard. Daar is 'n stryd te stry, 
"n die '\.')Iande is listig en groot 
in getal. Ons gaan voort op die 

<Vervolg op bls. 5.> 

I 

I 

] 

q 
i 
~ 
ff 
v 
0 

rj 
g 
d 
w 

... 



DIE O.B., WOENSDAG, 16 JANUARIE 1952 BLADSY DRIE 

WESTE MOET KIES . TUSSEN 
ADENAUER EN DUITSE VOLK 

)ODE GAAN 
MET. DUITSERS 
ONDERHANDEL 

lndiese Koloniste 
Volgcns Indiese bronnc in 

Londen woon m-:!cr -as 4,000,000 
Ind!Crs buitekant die land sc 
grensc. (Hierdie syfers het nic 
betrckking op Pakistan niel. 
Groot g~tallc Indiers woon in 
gcbicdc langs die ooskus van 
Afrika. 

Die kaartehuis van die Atlantiese Verhond l1et inmekaargestort. 
Die illusie van die Wes-Europese eenheid is gebreek. Die goelery met 'n 
EurOJ>ese leer het nie geslaag nie. Dit, en- niks anders, is die slotsom. van 
die twee ,geskiedkuudige" vergaderingb wat aan die en~ Yan November 
1951 in Rome en Sll·aatshurg plaasgevind het - en die groot Amerika:mse 
p('rb is eerlik genoeg om in nugter woorde te erken, dat ·dit 'n algehele 
mislukking was. 

Die New York Times van 30 
~ovember skryf: 

,.By die vergadering van die 
Atlantiese Verbond in Rome 
en die Europa-raad in Straats
burg kon mens 'n noemenswaar

veg uie. Die Atlantiese organi
sasie kan geen twee<lt>~rangse sol
date en geen twee<lernngse na.
sies gebruik nie." 

BOTSING ~ 

dige grand van verwarring Met hierdie woorde het genl. 
waarnecm, beide wat die voor- Eisenhower die kaarthuis van 
genome Europese leer betref, so- die Atlantiese plan omver gegooi 
wei as die voorgestelde Euro- en die goelery van 'n Europese 
pcse fcderasie waartoe die Euro-
pcse leur sou bydra. In Rome 
bet Holland en Belgie geweier 
om 'n supcrnasionale outoriteit 
vir die leilr te erken. In Straats
burg het die Europese afgevaar
digdes hulle teleurstelling te 
kennc gegt•e oor Engeland se 

Deur 
dr. Otto Strasser 

weiering om aan 'n Euiopesc I leer as 'n vrugtelose maneuver 
federasie dee! tc neem." blootgestel. Altwee plannc was 

Die New York Herald Tribune afhanklik van die Westersc 
skryf op 2 Des<'mber: moondhedc se wil om Duitse 

,.Die Atlanticsc Verbond het werk- en vcgkrag ten vollc te 
gedurende sy bymekaarkoms in gebruik sonder om Duitsland 'n 
Rome verledc week alle proble- eersterangse mo(lndheid te laat 
me deeglik deurgespreek, maar word en hulle het probecr om 
feitlik geen voorultgang gemaak die onoplosbare weerspreking, 
nie. Terwyl die Atlantiese Ver- nl. om Europa te verdedig en 
bond in Rome vergader het, het Duitsland n<'~r te hou. deur mid
die Europa-rand in Straatsburg 1 del van 'n kunsgreep op te los. 
bymekaargekom. Geen sigbare I Dit is van die begin af duidelik 
vooruitgang is gemaak nie." dat Europa alleen met 'n vry en 

EISE.XHOWER 
Nog duldeliker verklaar die 

bekende Amerikaanse joernalis, 
Drew Pearson, tydens sy radio
toespraak op 2 Descmber, toe hy 
bekend gemaak het dnt genl. Ei
senhower aan die Atlanticsc Ver
bond se lede gese het dat hy op 
20 Maart 1952 van sy pos sou 
aftree, en toe hy tc kcnnc gegee 
h<'t dat die generaal aan die 
uitvoering van die algchele tot 
dusver beoogde Atlantiese Ver
bondplan twyfel. 

Origens was genl. Eisenhower 
self die duidelikste, toe hy in sy 
groot toespraak in Rome ver
klaar het: 

.,Gt•duremle <lie afgelope jaar 
het dif' Atlantiese Verbon<l onder 
goot'ie Ieiding en met 'n uitstf'
kende leerstaf die troepe saa.m
J;t'Vat wnt tot ons beskikking 
mts. Ek glo dat hull(', in geval 
dit notlig is, 'n goeie bewys vun 
hullfl gt•skikth ('id kan gee hO('
wrl ons vrrreweg te swak i~o~ om 
die notllge velligheid te wuar
borg. Met die beplande pro
gram kan ons on<ler groot kost~ 
tot 'n sekt>re mate vordering 
maalc, maar on-. bet Duitse hull) 
nodi~;, geoATUfies sowel as mi
lit~r, mito; o;ull{e hulp onder we
dersyd-.e erkenning en agtin~ 
gt'!>kietl. In hierdie verbantl moet 
ek 'n paar woortle oor die Dult
&ers se. Ons kan geen Ioonsol
date g('bruik, wat son<ler hart 

stcrk Duitsland kan verdedig 
word: as mens nie 'n sterk en 
vry Duitsland wil toelaat nie, 
kan Europa nie suksesvol ver
dcdig word nie. 

Rome en Straatsburg - soos 
voorheen Ottawa - het hierdie 
logika duidelik aan die lig ge
bring en die \Vesterse moond
hede staan voor die keuse: of 
Europa prys te gee en op een of 
ander manier met Moskou oor
een te kom Of Duitsland vry en 
>terk te maak en daardenr Eu
ropa te red. 

. TEEN DEEL?\A.)IE 

Onder hierdic omstandighcde 
's die houding van die Duitse 
volk beslissend. Van die begin 
1.f het die Duitse volk beslis 'n 
deelname aan 'n nuwe oorlog 
tfgekeur, met oorweldigende 
meerderheid; ten dele uit die 
heeltemal regtc instink dat die 
':\'ewcldige bloedvergieting vaT' 
twce wereldoorloi; verdcre men· 
'ieverliese nie toelaat nic; en 
ten dele uit 'n afkccr daaraar. 
om in private geskille van hullc 
twee gevangenisbewaard<'rs ver
wikkcl te word, van wie die 
Duitse volk ewe min bou: en ten 
slotte uit die duidclike erkente· 
nls dat 'n volk per slot van sake 
slegs na die wapen mag gryp vir 
'lie verdediging van sy lewens
reg en sy toekoms en tot sy ei<' 
be lang. 

BABBELHUIS NIE 
DOELTREFFEND -NIE 

Om hicrdie houding tee te 
werk bet die bcsettingsmagte in 
Oos en \Ves deur middel van 'n 
geskikte lisensiesistem 'n ge
hoorsame pcrs en administrasie 
geskep wat nou al geruime tyd 
daarmee bcmoeid is, die ware 
wil van die Duitse volk te ver
vals of glad nlc tot uiting te laat 
kom nie. As hierdie stelling te 
kras skyn, moet daaraan herin
ner word dat die regering in 
Bonn teen 'n volkstemming was; 
dat nasionale organisasie van 
\Ves-Duitsland verbicd was deur 
die besettingsmagte dcur middcl 
van hulle ,.regering'' in Bonn; en 
dat Bonn geen verkiesings toe
gclaat het om· vas te stet of die 
Adenauer-regering nog die ver
troue van die volk het nie. 

1\UNDERHEID 

In werklikbeid weet elkeen 
dat die Adenauer-regering en die 
burgerlike mcngclmocspartye 
wat hom dra net 'n minderheid 
van die Duitse volk verteen
woordig - vir \Vcs-Duitsland 
skaars een-derde, en vir die bele 
Duitsland nie eens een kwart 
van die bevolking nle. Die feit 
is deur streeksverkiesings bewys 
en kan, as Bonn net wil, bcvcs- i 

Ug word. : 
Van besondere betekcnis is en 

bly die feit dat Bonn sc politick 
<'n hulle toestemming tot die 
Schumann-plan en die Europa
lt>i'r nie alleen deur die Nasio
naal-dcmokratiesc Duitsland af
gekcur word nie, maar ook deur 
die sosiaal-demokratiesc Duits
land onder Ieiding van dr. Schu
macher. Dit moet as 'n hoi' !of 
gercken word as mnr. Drew Mit
tieton in die New York Times 
van 1 Dcsember skrywe dat .. Dr. 
Schumacher is die eerstc Duitse 
politikus wat reeds in Jan~arle 
1947 teen die besettingspolitlek 
van die Geallieerdes geprotcsteer 
het," en dlt kan as 'n nasional<' 
daad gerekcn word as hy nou 
luidens ,.Welt am Sonntag" <WO
reld op Sondag) die leuse gee 
,Sonder SPD geen Duitse divi
sies." 

Dit is onnodig om daarop tc 
wys dat in hierdie sank die na
>ionaal-demokraticse Duitsland 
skouer aan skouer staan met die 
sosiaal-demokrate, nieteenstaan· 
de verbi<'dings sydcns die Gealli
eerdes en vervolgingsmaatreet~ 
van Bonn (wat nie eens daar
voor terugdeins om van die ge
meenste uitsonderingswette var 
die Hitler-Himmler-periode ge· 
bruik te maak nic) wat 'n geor
ganiseerdc optrede tot dusver 
o:>nmoontlik gcmaak het. 

VREDE TE RED 

Onder Ieiding van die dapper 
voorsitster van die Katolieke 
Sentrumparty, mev. Helene Wes
sel, en die Icier van die Protes
tantse vleuel van die Adcnauer-

Die regering van die Joodse 
!'ltaat Israel bet besluit om di
rekte onderhandclings met die 
Duitse regering ann tt> knoop 
oor die kwessit> van Duitse 
reparasiebetalings aan die Jood
se staa.t, luidens 'n berig uit Je
rusalem. 

Die basis van die ondcrhande
llnge sal wees die Joodse cis van 
'n biljocn dollars, wat dcur die 
staat Israel in 'n nota aan die 
vier grootmoondhedc gestel is. 

Die regering van Israel ver
wag dat die bedrag wat die 
Duitsers uiteindelik sal betaal 
h<'elwat kleiner sal wecs as die 
bedrag wat hulle eis en dat dit 
oor 'n aantal jare in die vorm 
van vcrbruiksgoedere en mas-~ 
jincrie betaal sal word. 

Daar is 'n hewige vcrset in 
Israel ontketen teen die regering 
sc beslult om direk met die Duit
sers te onderhandel. ,.Hierdie 
beslult strek diegene wat dit 
geneem het tot ewige skande," 
word verklaar. 

Droogte 
Dele van 63 landboudistrikte 

in a! vier die provinsies van die 
Unie is as droogtegeteistcrdc 
gebicde verklaar, het 'n beamptc 
van die Departement van Land
bou in Pretoria verklaar. Hy 
bet gese dat die Unie in die 
greep . van cen van die ergste 
droogtes vir hierdie tyd van die 
jaar in die land se geskiedenis 

mcrno oor 

persoonlike 

keurigheid 

·" ~ ,.. . ~ , ' ,...., \ c ;:.-. ':'_j'? 

* "\.)~~·?/< 
~'.~·J:·~?.~ .. 
--=::>~ \~-;) 

?r-
-~ ~rrvt . 
&.u-&~ 
~~ 

~ ~~-
~verttw. v. 

/(,, '' J. I 
11d~f\.l 

Produkte v1n Su•d·Air•kl 

En1cste Dutnb1.1eerders •n Suid·Afnlc.a4 

H. ) . Nooh•us (!dms} Bopork 

Posbus ~86). Joh>nnosburc 

Posbus 2108, K•apsud 

SAG 
ja, lieflik sag 

WEENS die volle rypheid van Rembrandt se 

,room van die oeiJ"-tabak ..... PLUS die 

Golden Thfoat•-fi\ter . . . . . . PLUS die 

fabrieksvarsheid van die , Flavotite "-alumi-

niurohouer. ~ 

t~r.EL~-~ 
.,As getroue Ieser van Die maaktc saak, dat al is die wet. party self, die gewese minister 

Burger ~n cen wat bclangstel in gewing nie afgehand,.l nie, van binnelandse sake, dr. Heine
die politick, vod ek dat daar Junic die maand is wanneer die mann, het 'n ,.Komitee vir die 
lets is wat my jaarliks kwel, parlcmcnt verdaag." Redding van Europese Vrede" 
en dit is dat jaar na jaar wet- Hy besluit: ,.Ons vertrou~ iR ontstaan wat ook teen Adenauer 
gewing oorgedra word na die dat dr. Malan alle lede sal laat se politick, vera! insake die le
volgend~ jaar. Dit bet gebeur verstaan dat die parlement nic wering van Duitse ,.Loonsoldate" 
onder die teenswoordigc rege- !lal verdaag voordat alles afgc- nan die Europa-lePr g<'kant is. 
ring en ock onder die Sap-re- hand-:!! is nie." Selfs die buiteland moct van
gering," skryf 'n 1-:ser onder H:erdle troue Ies-er mn DiE> dag tocgee. dat die Adenaur
die skuilnaam .,Vir Verskui- Burger Hoek die rede waarom regering geen vertroue en geen 
wing" in Die Burger. 1 ,,die administrasie n;e vlot soos meerderheid in die Dultse volk 

Jlanw~l ln-r~~rkings b dit mDttrlal< 
w.U gtbrwlk w<>rd ill di~ verv/JilrJirifll 
rtUI Rtmbrtmdt FilW th Lu.xt·•irD· 

rttre, btptrk· Jamrrt<'• dot on• 
not>Jrtdwonie moet ranrsoone<r
wlJordttr dus hlerdie meesrtrstuk. 

.l\1umin1umpa.kkiet 
1{3 vir 10 

• Wbtld"'re Kopi~,., 

Hierdie Ieser vcrklaar dat dit in 'n ~·ooruitstrewende land het nie, iets wat die Switserse 
.,die teenswoordige belcld van hoort nie" by die bepaalde plek bind ,.\Veltwoche" <WOreldweek) 
die parlement in die suide een waar dit> parlt>ment vergader. op 2 November met die woorde 
van die hindernissc Is wat Trouf' le-.cr'! van Die O.B. WE>t't omskrywe dat ,.Adenauer, as hy 
dnart~ bydra dat die adminis- ' dat die ool"\rulk gt>lee is in die hom tot die volk moet rig, in 
trasie nic vlot soos dit in 'n parlement self wat deur die all<' waarskynlikheid balo mlnder 
vooruitstrewende land hoort partystelsel tot 'n onmagtig.fl l st~mme sou kry as wet sy poli-
nic. Jaarliks is dit a! 'n uitge. babbelhuis gemaak is. <Vervolg op bls. 6. kol. 4.) l, ... ~ ~~· iild'...... . ... ..........., 
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l'A.BIEF VIR GEKLASSIFISEERDE 
ADVERTENSIES: 

Hlllsbond~llke Kenn18Kewin&'a: J 
(VerlowlnJ, huweUk, ceboorte, 

atertgeval, In memoriam, gelukwen
alng, ens.) ld. per woord; minimum 
2/11 per pla.atng. Vooruitbetaalbaw. 

8 Miljoen 
Vlugtelinge 

Die finale syfcrs van die sen
sus wat die regering van Wes
Duitsland in 1950 laat opneem 
het opcnbaar dat 17.6 persent 
van die bevolking of 7,946,000 
personc vlugtelinge is. 

WESTE MOET BREEK MET 
KOMMUNISTIESE OOSTE 

VIr herhallnge :2'5 persent afelag. 

Handel584verteru!le.: 
Eerste plaalnc 2d. per woord. VIr 

herhallnga 2$ penoent afsi&J. 

lnteken.rtld op , Die O.B." (vtr· 
altyn weekllke): 12/6 per jaar of 
6/3 per 6 ma.o.nde. Voorultbetaal· 
ba.ar. Stuur a.dvertenslegeld, beatel
llngs en lntekengeld no. VOORSLAO 
(ED:IIS.) BEPERK, P08bns 1411, 
KAAPSTAD. 

1\IEUBELS 
llt EUJn;r,S.-Beter Meubele teen bll· 

llker pryee. Babawaentjlea, atootkarre
tjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte, ena., 
ook altyd In voorraad. Oeen katalogus. 
Meld waarln u belangstel. - VISSER
MEUBELS, Lanptraat 119, KaaPStad. 

3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo·lngenleura, StJulew~g, Parow, 
verkoop eo berate! Radlo'a en Elektrleae 
Toatelle. Gereglstreerde Elektrlaltelta· 
aanoemera. Foon 9·S.M. 1 

HORLOSIES EN BRILLE 
Jl. J. STEYN, De Vlllleraat:raat 17. 

Vueo, K.P.-VIr borloalea en brllle. 
Verkoop en repareer. Peraoonllke aam· 
d&J. 19/9/TK 

GRYSHARE 
ORYSHARE, akllfera, ou voorkoiDJI, 

onnodlg. Oortulg u self deur ORYS
HAARWO:!>'DER , die Jongate kunsma
tlge wereldwonder, ha.ar- en kopvel· 
voedlocemlddel te gebrulk. Skadelooa, 
kleunotofvry, 55. per botlel, geld met 
beatelllng.-Boeffg-mlddeb, Poaboa 
UU, .Joba4nesbu.y. Dl/~/49 

ANTIORYS KVM>:IIATIGE HAAR. 
kopvelvoedtog. Berate! gTyshare en 
ba.ard blnne een maand tot natuurllke 
kleur, of geld terug. Ocen kleuratof. 
:1/6 per botlel, poavry. Kontant mel 
beatelllng. DIE BQEREVROU, Poabua 
11151, .Jobanneaburr. FH/6/:10 

1\IEDISYNE 
OESONDHEID Ia u regmatlge ertenle. 

Oortulg uself deur one bebandellnge te 
gebrulk en u kwaal te ontwortel. Skryf, 
lnllgUng gTa.tla, Boengeneesmlddda, 
P~us UU, .Johanoeab.....-. B1/ll/4~ 

• 
Voor u a.lle hoop vaa genutnr laal 

vaar, en u aa.n die ergste onderwerp, 
akryf dan vir oula.aa, a.an DIE BOERE
VROU, P08bUI 7559, .Joluumeabar.r. 

(Nr. 1)1/9/49 

(Vervolg van kol. 5.) 

plaasvind. Of is dit moontlik 
dat dr. Malan nog nie Galate 5 
vers 20 gclees het nie? Daar 
word partyskap, saam met baie 
ander .,wcrkc van die vices" ver
oordcel. 

Om 'n nasie te wil bou op 
partyskappc is om nooit 'n na-

• sie te wil sicn nie. 

Wat help dit om vuur tc dra 
in die een hand en water in die 
ander om dit dood te gooi? 

4,500,000 van hierdie vlugte. 
linge is atkomstig uit Oos
Duitsland en die Saargebied en 
3,500,000 kom uit gebi'.!de buite
kant die grense van die eertyd. 
se Duitse Ryk. Meer as 1,000,000 
van hulle kom uit gebicde wa t 
deur die Sowjet behcer word. 

Swaarder 
Strawwe 

1\fnr. P. C. Kruger, Pk. Stof. 
berg, skryf : 

Die jaar 1951 bchoort nou ook 
aan die verledc. So dink di~> 
meestc mcnse en tog is dit nic 
hecltemal waar nie. Elke daad 
en elkc gebeurtcnis hct 'n ge
volg. Dit bind die verled~, die 
hede en die tockoms aanme
kaar. Die mens Is vandag nog 
gebind aan die fout wat Adam 
g~maak het en daarvandaan is 
dwarsdeur die ccue goed en slcg 
gedoen. 

WESTERSE FOUT 
In sy party se pcrs word aan- Om nou n!c so ver terug t" 

gekondig dat die minister van gaan n:e. Met die tweedc w~
justisie, mnr. C. R. Swart, van reldoorlog het die West"!rsc na
plan Is om gedurende die eers- sies die tout begaan om Rus
komende parlementsitting wet- land te help om die enigste 
gewing in te dlen om strenger bolwerk in Europa t"!en die 
en swaarder strawwe vir mis- kommunisme uit die weg te 
dade soos inbraak, roof en ge- ruim. En boonop bet bulle met 
weldpleging voor te skryf. die veto.reg aan Stalin die mag 

Sodanige wetgewing sal onge- gegee dat sy ja: ja is en sy nee: 
twyf,eld verwelkom word deur I nee is al stem die hele mens
aile wetsgehoorsaqte burgers en dom ook teen hom. Die gevolg 
burgeresse wat voortdurend is dat die Westerse nasies -
blootgestel is aan die skrikaan- ons ingesluit - tot oor hulle ore 
jaging van roekelose misdadigers belas word om wapens en derge
wat oenskynlik nie afgeskrik like dinge te maak om die kom. 
word deur die straf van die ge- munisme w~er te stuit. 
reg nie. Hoedat die Westerse Chris-

Baba-voeding en 
Vrugbaarheid 

ten-nasies kan gedink bet dat 
oorlog afgewcer kan word as 
Stalin, dl~> Godloenaar se ja: 
ja is en sy nee: nee is gaan 
my verstand te bowe. 

TAATSKULD 
VE R!\IEERDE R 

Uit Londen word berig dat 
b ioloe aldaar d ie gevaar van I 
menslike onvrugbaarheid druk 
bespreek omdat 'n toenemende Nog i.ets wat. in die verl~de 
aantal m oeders nie meer bulle gedoen IS wat d1e tockoms bmd 
kinders borsvoed n~. is dat die Westerse nasies 'n 

Sir J ames Spence, 'n deskun- sogenaamde Westersc blok teen 
dige op die gebied van kinder- die Oost"' gestig hct. In Korea 
gesondheid hct voor 'n vergade- veg die weste en die ooste al 
ring van vroue verklaar: ,Dit is klaar teen mekaar, maar by die 
die eerste keer in die geskiede- beraadslagings van die vier 
nis van die biologic dat een grootmoondhede en by die 
soogdier gevoed word op die V.V.O. sit die ooste en die wes
melk van 'n ander soogdier. In- te nog om een taf~>J met Stalin 
dien dit ongehinderd voortduur aan die hoof om tc dikteer. En 
mag die vrugbaarheid van die die Coste het skynbaar reeds 
menssoort afneem. Ons beleef daarin geslaag om die Weste 
tans die twcede geslag van die hopeloos te vcrdccl. Wat gaan 
afnamc In borsvocdin&". Die na- die gevolge wces? 
wee daarvan kan nog nie be- Wat het mcPr bepaald hier by 
speur word nie. Of die mens ons in Suid-Afrika gebcur 
geslag na geslag so kan voort- waaraan die tockoms gebind is? 
gaan, sondcr nadellge gevolgc Ons regering hct saam met 
ten aansien van vrugbaarheid, is Engcland gaan oorlog voer in 
'n vraag waaroor bale van ons Europa <:!n daardeur is ons 
nadink." staatskuld vermecrder met £600 

Ander deskundiges mecn egter miljoen - waarop die land se 
dat bottelvoeding gcen nadeligc bclastingbetalers rente mO"!t be. 
gcvolge sal he nie. taal. 

DIE VOLK BELAS 
F,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!••··· ····-------........................ . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'i 
: • !I Die huidigc rcgering bet weer 

in Korea gaan oorlogv~r en 
ons voorts verblnd tot declname 
aan die verwagte derde w~rcld
oorlog. Om die rente van die 
oorlogskuld en die kapitaal vir 
die volgendc wareldoorlog by
mekaar te kry word die volk 
tot oor sy ore bclas. 

II Werf lntekenare op II 
~ I DIE O.B. II 

Stuur asseblief die O.B. aan (skryf naam en 
adres in blokletters): 

NAAM ........................................... .. ................ . 

AD RES 

* Bovermelde nuwe lescr hct self ingeteken op Die O.B. 
* Ek laat Die O.B. op my rekening na bovermelde Ieser 

stuur. 
<* Krap uit wat nic van toepassing is nie.) 

Tydperk van intekening waarvoor betaal word is 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. en bedrag wat ingesluit 

word is£ .................. : .................. s ................... d. 
• 

Handtekening en adres van afsender: 

I 

,! 
li 
!i 
ii 
ii 
!i 

l'i i 
II ,, 
II 

I 
............................................................ !I 

Intekengeld : 12/6 per jaa r of 6/8 per halfjaar. a 
,J:..• ;;;;;;v;;;.;;;o""'~"'~;;;,;;;,~;;,;~;;;.:;;;e~~:~ ••• ~~:::.~.:::.;!~ ... ~~::-~~-.::: ... ~:~;,,,,,,,;JI 

-~ 

Waar gaan dit <:!indig? Mis
k:cn eers by die puin van die 
hele mensdom. Want elkc we. 
reldoorlog het die puin V"!r
groot. 

Nog lets wat in die verlede 
by ons gebeur bet. In 1922 hct 
op die banil!rc van die stakendc 
arbeiders gestaan: Ons vcg vir 
die behoud van die witman, en 
die wit arbeider hct ook sy 
plek In die arbeidsvcld behou. 
Maar sedertdien was daar van 
tyd tot tyd mcnse wat daarop 
aangedring het dat die klcur
skeids}yn tussen wit en swart 
uitg"!vcc moet word. 

!\fOES PLASE VERLAAT 

Nou egtcr is die vakradc be
weeg om tc vcrklaar dat die 
skeidslyn onprakties is en of 
tenminstc die vakradc het die 
aangcstcldc staatskommissie 
wat die saak ondcrsoek hct on
der die indruk gebring dat dit 
hulle standpunt Is. Bes~f die 
gewone lede van die vakrade 
wat die verklaring beteken? 
Dink net na wat alreeds met 

betrekking tot die blanke arbc>i
dcrs gebeur hct. 

Eers is die blanke arbcid'!rs 
op die plasc uitgedruk dcur na
turcllc-arbeidcrs - en ons 
k'?rkc en ons staat het daarna 
die nature! boonop nog gaan op
lci in bockgelccrdheid uit die 
bcursie van die witman. Nou 
vind ons dat die natur~l bcsig 
is om nog 'n vesting van die 
blanke werkcr in te nccm, nl. 
klcrklike werk. By sommige b-:-
sighedc is al die klerkc al na. 
turelle. \Vaarom gebeur dit? 
N'?t omdat die naturel vir 'r: 
lacr loon wcrk as die blanke. 

WAARHEEN 

Indien die bevinding van die 
staatskommissic nou bctckcn 
dat d .c natur~>llc voortaan ge. 
lcenthcid moet kry om dieself
de wcrlt as die witman te doen, 
wat gaan dan met di~> blankc 
arbeidcr gebeur? Eenvoudig dat 
by voortaan met die nature! sal 
moct kompetcer vir W'!rk, wat 
bctckcn dat hy met laer lom 
tevrede sal moet wces ander~ 

sal die nature! hom uit aile 
werk druk. Van die plaas af 
kon die blanke arbeider na die 
stad vlug vir w<?rk en 'n been
kome, maar as by voortaan ook 
uit die stad gedryf gaan word 
waarheen sal hy dan kan vlug? 

So sien ons hocdat allcs wat 
vandag gedoen word die toe
koms bind. 

SWART TOEKO:\IS 

En in die laast~> tyd word 
daar so min goed gcdoen en so 
baie kwaad gcdoen dat die toe
koms vir die waarncmcr wat dit 
b<:'trag al swarter word. As die 
blankc werkcr met die hulp van 
die regering nic nou 'n plan kan 
beraam om die blankc wcrk~>r 
in sy besondcre wcrkkringc tr 
bestcndig nie, dan sien ck gcc>n 
toekoms vir die blanke wcrkcr 
in ons land nie. 

As die \Ycsterse volke nie fi
naal met die Oosterse kommu
nistiese state brcck ni~ dan i!' 
dit verby met die Westers(• 
blok. Want solank die Coste 
S"ggenskap het oor die Westc 
en die Westc kan vcrdeel so 
lank sal die Coste bly beers oor 
die West" soos dit vandag die 
geval is. 

BESORG 
0.8. 

OOR 

:\fnr. G. Tomlinson, MosS('lri
vier , Hermanus, skryf: 

~------------------------·-·--· -· ~· 
Soos Ons Lesers 

Dit Sien 
~------------ -----~ 
wil kant kies tussen kamerade 
(u kan dit gcrus aan my cic 
O.B .• gcwctc oorlaat om die 
doclstcllings van die bewcging 
nie tc v~>rloen nie ewe as ck aan 
andere hul cie gcwetc gun> wil ek 
op een aspck van die menings
verskil wys wat m.i. in die blad 
duidcliker bebuort ge~:~tcl tc 
word en wat dalk dcur menig
ecn oor die hoof gcsien word. 
Ek wil vertrou dat u bcrcidwil. 
Jig sal wccs om op hi~>rdic punt 
helderheid te bring, en die ver
soek wat ek aan u gaan rig my 
nie sal V'.!rkwalik nie. 

HERH:\AL 

In die afgelopc tyd het dit 
gcwoontc geword - wei, meen 
ck, m~t goeie redes om een 
Grootraadsbesluit in aile brccd
voerigheid en met vctletterop. 
skrift'! tc stel en tc behandel. 
Ook is verskcic hoofartikels en 
'n artikcl van die A.K.G. daar
voor gcplaas. Kom ons noem 
dit maar die ,.anti-partypolitie
ke" b~sluit. Ek wcet dat Groot
raadbcsluit bly Grootraadsbc
sluit en dat tocligting nodig 
mag wees. Maar ck mecn tog, 
in aile billikhcid, dat u di~ le
sers 'n bctcr begrip van die 
gesindheid van die Grootrnad 
sal gee as tw~>c ander Groot
raadsbcsluite wat ook op die 
jongstc sitting genecm is, gc
lyke prominCnSi'! VerJCCn I WOrd. 

Sal u (dit is my versoek> so 
vricndelik wees om ondcrstaan
dc twec Grootraadsb~sluitc>, wat 
sonder 'n enkcle tcenstcm aan. 
vaar is, asscblief weer tc druk 
en wei in vet letters waarin die 
vierde bcsluit deur u gcplans 
is. Vir v~>rgelyking vcrwys ck 
na Die O.B. van 17 O~tobcl.' 
1951. 

BESLL'ITE 

Besluit 1. Die Grootraad keur 
die optredc van die K.G. in sy 
ondcrstcuning van Ecnwording 
van di~> Nasionale Afrikaner
dom op Parlcmenterc tcrrein 
goed. 

Besluit 2. Aangesien die O.B. 
as sodanig geen party-politiekc 
organisasie is nie laat die 
Grootraad dit aan ledc van die 
bcwcging heeltemal vry om, na 
cie oortuiging, by die gcstigte 
Nasionale Party aan tc sluit of 
nic. 

VERGEET 

Soos mecstc van ons wat die Ek m<:)en dat mens of gccn 
jare dcur g"stry het, het ek die waarde aan 'n besluit van die 
Osscwabrandwag op die hart en Grootraad hoef tc heg nic (en 
die huidige toestand bcsorg my dit sou die eindc van die O.B. 
baie kommer. Ek mc~n dat dit, bl>tekcn) 6f gelykc waardc, en 
onder kameradc, die bcstc is om nic die cen beklemtoon en die 
met ope visier t~ werk en dcr- andcr op die agtcrgrond stoot 
halwc vocg ck by dat dit gecn I nie. Dit· is om di'! redc dat ek 
geh~im is nie. dat daar 'n sterk d~c vcrsoc~ stcl want e~ twyfel 
m"!mngsvcrskll skyn te hccrs me dat ba1e Jcscrs be:;lu1te 1 en 
tusscn die brandwagtc wat glo 

1

2 teen die tyd al vcrgect hct en 
dat die aktiewe kragte die hui- daard'!ur 'n onvoldoende bccld 
dige Afrikaans-rcpublikcinse mag kry van die gees waarin 
parlcm.-ntere front (die pasge- die K.G. se Ieiding bedocld en 
stigtc Nasionalc Party) moct uitgcvoer is en ook die gees 
steun - of minstcns dit nie waarin die Grootraad dit sonder 
moet bcvcg nie - en die brand- 'n enkcle tecnstcm ontvang en 
wagt~ wat voel dal die anti-~ g<Y.>dgckeur het. 
partypolitieke aksic op die oom- (In die uitgawe van. Die O.B. 
blik mcer gebicdcnd noodsaak- van 17 Oktober 1951 IS a! d1c 
lik is as die mate van Afrika- besluite van die Grootraad in 
ncr~>cnhcid wat op die parle- letters van dieselfde groottc ge. 
mentlire terrein verkry is. Kor- publisecr. - Red. Die O.B.) . 
tcliks kan ons dit saamvat as 

PARTYSKAP 
die brandwagt<:) wat die K.G. se 
sienswyse dec!, en die wat blyk
baar mecn dat die K.G. die O.B. 
tc sterk aan di'? huidige parlc-
mcntlire Afrikanerfront wil ,\Vaarnemer," Robertson, skryf: 
koppel· bes moontlik ten kostc 1 Die ecrstc minister, dr. D. F. 
van dle partylosc gedagt~ van Malan, hct sckcr 'n fout gcmaak 
die O.B. toe hy gcse het dat die Van Rie

beeck-fecsvicrings onder die 
Jeuse: Ons bou 'n Nasie, moct VERSOEK 

Sonder om hlcr onnodiglik te <Vervolg In kol. 1.) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 16 J ANUARIE 1952 BLADSY VYF 
, 

Ander Se Menings 

AMERIKAANSE BELEID IS 
GEVAARLIK VIR S.A. 

,Terwyl ons weet waar on s m et die Kom munism e staan en daar 
vir die hlanke hy ons p resies n iks te verwagte is as die K remlin haas van 
die wereld moet word n ie, is d it vir elke ohjek tiewe waarnem er uiter s 
moeilik om vas te •stel wat Am erika se h ouding ten opsigte van die hlank e 
besk awing in Suid-Mrika is,". skryf Die Vaderland. 

,As ons by Am~rika se bui
telandse beleid kom, is daar 
vee! wat ons verbyster en wat 
vir ons soms hoogs eienaardig 
lyk. Die houding wat daar so 
dikwels ingen~em word teenoor 
die blanke beskawing in Suide
Jike Afrika is nie net in hoe 
mate onkundig nie, maar dik
wels uiters gevaarlik vir ons 
toekoms. Hoe meer Amerika 
se beleid ontplooi, hoe duide
liker dit word dat daar dik
wels, soos ons maar by aile 
groot moondhed-:! kry, 'n dik 
streep opportunisme op te 
merk is. Amerika se blik is op 
die oomblik gerig op die Ooste 
en hy doen sy uit~rste bes om 
hom as die groot vriend van 
die ontwakende gee! rasse voor 
te doen. Die Amerikan-:!rs ·glo 
eerlik dat bulle die nasionale 
gevoel wat daar opvlam in die 
rigting van ,demokrasie" kan 
l"!i, soos die geval vandag in 
Japan eri Fillippyne is. 

na 'n toestand van onbevoegde dat daar geen middeweg in 
regering. rasseverhoudings is nie; daar 

,Dr. Schacht se advies is: In- moet uiteindelik algehele apart
don"!sie moet die Verenigde held wees, met putonomie vir 
Volke vra om vir bulle 'n be- die nie-blankes in bulle eie ge. 
boorlike polisiemag te organi- biede of daar moet gelyke regte 
seer en toe te rus solank as wees vir almal afgesien van 
bulle dit ni~ self kan doen nie; kleur. Hierdi-e standpunt is be
bulle moet toestande vir kapi- twis deur diegene, insluitende 
taat uit die buiteland aantrek- die ·Cape Times, wat aangevoer 
liker maak; bulle moet minder bet dat daar 'n middeweg is 
bevooroordeeld wees teen same- van barmonieuse vennootskap 
werking met Nederland en an. onder blanke leierskap, soos 
der vreemde volke, en bulle moet aanbeveel deur die Fagan-ver-
harder werk. slag. 

LEt!; DOP ,,Die Wet op Groepsgebiede 
word voorgestel as 'n stap in 
die rigting van apartheid; en 
dit is so, maar dit is apartheid 
van ondergeskikt-:! betekenis. 
Dit sal meestens indiwidue van 
dieselfde kleur, of klein groe
pies mense van dieselfde kleur 
tot grot-er groepe laat saam. 
groei. Maar tallose getalle van 
hierdie groter groepe-die In
diers in Natal, Naturelle in aile 
stedelike en plattelandse gebie. 
de en die Kleurlinge in Kaap
tand- sal nog steeds na aile 
kante omring wees deur blanke 
gebiede. 

BLANKE OORBOORD 

.,Met hierdie standpunt oor 
die ,.demokrasie" kan ons mak
lik daarby uitkom dat die . blan
ke in Suid-Afrika oorboord g"!
gooi kan word vi.r die groot 
handelsbelangc wat die nie
blanke vir Amerika kan mee
bring! Volgens daardie soort 
,demokrasie" moet die nie
blanke Suid-Afrika ,demokra
ties" regeer, mits bulle vriende
lik staan teenoor Amerika • se 
aspirasies! In hierdie houding 
le soveel gevare opgeslote vir 1 
Suid-Afrika dat dit onmiddel- I 
lik vee! verklaar wat op die 
V.V. plaasvind." 

Nuttige Les 

,Of hierdie raad gevolg sal 
word, val te besien. Die 
Schachtverslag hou ~gter 'n Jes 
in wat . in Afrika benut kan 
word voordat dit te laat is. 
Want ook bier is in bale ge
biede dieselfde soort baldadig-e 
nasionalisme onder inboorlinge 
aan die werk wat Indonesia in 
di-e huidige peke! Iaat beland 
bet. Ook hier is inlander-agi
tators besig om die massas met 
die kreet van politieke vryh~id 
te verblind vir die noodsaak
likheid van tegnies-e Ieiding en 
ekonomiese hulp, en ook bier 
is ,wereld-opinie" besig om di~ 
proses aan te help met die na
oorlogse neiging om aile kl~m 
te le op menslike ,regte" onge
ag die stadium van beskawing 
~n bevoegdheid. In Afrika, vee! 
meer nog as in Indonesii:i, sal 
sulke regte, voorbariglik gefor
seer, 'n lee dop blyk te w~es." 

Ondergeskikte 
Apartheid 

Na aanleiding van d ie SAbra. 
kongres oor die Wet op Gr oeps. 
gebiede, wat op Pietermar itz. 
burg gehou is, skryf die Cape 

,'n Nuttige les vir alle Kolo- I Times in •n hoofartikel: 
niale m oondhede in Afrika le Hoewel die leiers van Sabra 
opgeslote in die pas vrygestelde dit' moontlik mag ontk~n voel 
verslag van dr. , Hjalmar ons tog dat die huidige kongres, 
Schacht oor I ndonesie," ver- wat die klem laat val op die 
klaar Dagbreek. Dr. Schacht is Wet op Groepsgebicde, in die 
enige tyd gelede deur die Indo- toekoms bekend sal staan as 
nesiese regering uitgenooi om die begin van die ommekeer 
bulle te kom adviseer oor bUlle van die Sabra.rigting. Sabra is 
finansiele moeilikhede. gebou op die oortuigings van 

,,Saamgevat kom die Duitse die akademici van Stellenbosch 
deskundlge se bevinding hierop wat hull-2 standpunt ten aan
neer: AI Indonesia se moeilik- , sien van rasseverhoudings in 
hede vloei voort uit die plotse.

1

1948 gepubliseer het, 
linge oorgang van 'n goed funk- GEEN 1\UDDEWEG 
sionerende staatsbestuur (on-
der Nederlandse administrasi~) ,In kort was bulle standpunt 

r-···-----·····-~------------······-w.l -----------·-·--·-.------.....,--------*·--·-
Tien ]aar Gelede 
VRYHEIDSVLAM BRAND 

Op 14 Januarie 1942 het Die O.B. geskryf: Die aandag 
van kommando's word weer daarop gevestig dat 27 Februa
rie, die datum waarop die Boerewapens in 1881 die 
oorninning behaal het oor die Britse magte op Amajuba 
deur die Kommandant-generaal tot Vryheidsdag verklaar 
is, en dat elke brandwag die dag as sodanig sal vier. 

Reelings moet getref WQrd om Kaapland se vlam is blerdie 
laertrekkings op geskikte plekke week reeds gebaal en word in 
te bou sodat elke eenheid in die O.B.-kantoor brandende ge
staat sal wees om dit by te hou. Hoofoffisiere van afgelee 
woon. Die groot sentrale fees plekke sal die vtam vroegtydig 
word op Majubaberg gebou. daar moet gaan aansteek. Van 

Die vryheidsvlam wat in 1938 bulle af word dit weer deur die 
deur die Voortrekkerbeweging verskillende offisiere waar feeste 
van Kaapstad tot by Pretoria gel,tou word, oorgebring na die 
gedra is, sal van Majuba af, feesterrein waar die groot vry
waar by tans brandende gehou heidsvuur op die aand van die 
word, oor die hele land versprei 27ste Februarie aa.ngesteek sal 
word tot op elke feesplek. ' word. 

,.Die middeweg- dle derde 
derde weg-sal nog nodig wees. 

ONGESKlliTHEDE 

,Afgesien van die plaaslike 
outonomie wat hierdie mense 
mag he, sal bulle nog ten nou
ste geraak word deur rege
ringsbeheer oor belasting, lone, 
voorwaardes van indiensneming 
en so meer. I ndien bulle geen 
s-eggenskap bet in die bepaling 
van hierdie sake wat bulle raak 
nie, dan sal bulle juis ly aan 
daardie ongeskikthede wat Sa
bra verwerp as onr~gverdig. 

,Dit is nie 'n akademisle 
saak nie. Dit is 'n Jewensbe
langrik~ saak van botter-en
brood-belang vir die betrokke 
mcnse en dit is een wat Sabra 
vierkantig in die g~sig moet 
kyk." 

Brittanje Is 
Amper Bankrot 
, Brittanje gaan oor minder as 

'n jaar bankrot wees as die ag
teruitgang in sy geldsake nie g&
keer word nie. Dit gaan tans 
op 'n galop na die afgrond. In 
die laaste kwartaa.l van die af
gelope jaar bet Brittanje. meer 
as •n kwart van sy totale reser 
wes verloor; en teen die tempo 
sal Br ittanje binne drie maande 
wees waar b y met die devaluasie 
van die pond in September 1949 
begin bet," lui ' n hoofartikel in 
Die B urger . 

,Huule sit in die nuwe ver
knorsing omdat bulle in die 
laaste tyd te min dollars verdien 
en te vee! uitgee. Hulle teer op 
hul kapitaal aan goud en ander 
reserwes. Om die ewewig te 
herstel, sal bulle meer dollars 
moet verdien of, as dit vir bulle 
onmoontlik is, vee! mlnder moet 
uitgee. Hulle sal moet harder 
werk en bulle met 'n laer le
wenstandaard tevrede moet stel. 
'n Volk, soos 'n individu, kan op 
die lange duur nie meer ultgee 
as wat hy verdien nie. 'n V9lk 
kan allermins 'n welsynstaat 
stlg as by nie bereid is om deur 
harde werk vir at die maatskap
likc dienste te betaal nie. Op 
Brittanje Ie boonop die verplig
ting om te bewa.pen; en dlt is 
vir hom a.Jles te vee!. Maar die 

(Vervolg in volgende kol.) 

Van die Os op die Esel 
<Vervolg van bls. 2.) 

ingeslane weg. Laat die politie
ke partye maar !ulster: ons 
voete dreun nog op di-e Pad van 
Suid-Afrika waarop ons ingeval 
bet in 1938. 

,Wen ons, so wen ons, kQlll 
ons om, so kom ons om . . ." 

Ek wil aan my geagte lesers 
se: Ek is nie bekomm~rd n ie. 
Die Ossewabrandwag sal nie 
omkom nie want sy Kilians sal 
dit nooit toelaat nie." 

My Besondere Ydelheid 
My lesers h~t seker a! opge

merk dat ek die gewoonte bet 
om nou en dan voorspellings te 
maak. Dit is my besonder~ ydel
heid en ek is natuurlik bale In 
my · skik as my voorspellings 
bewaarheid word. Dit is tog 
menslik. Op 12 September 1951 
bet -ek 'n voorspelling gema.ak 
wat volgens 'n berig in Die 
Burger van 9 Januari.e 1952 ten 
volle bewaarheid is. 

Nou weet my les~rs dat ek nie 
een van die profete is wat net 
brood eet nie. N~. ek voorspel 
reg. Daarom moet my Jesers die 
voorspellings wat ek in die ver
volg gaan doen tog asseblief na 
waarde skat! 

Hieronder volg my voorspel
ling van 12 September: 

,Die parlement bet 'n spesiale 
komitee benoem om in bierdie 
reses oorweging te skenk aan 
,,metodes waarvolgens parle
mentsittings verkort kan word" 
en ,om te kyk in hoeverre de
batte ingekort kan word." Ek 
hoop werklik dat die komitee 
doeltreffende planne aan di~ 

hand sal doen. En in bierdie 
blye verwagting verwelkom ek 
die aanstelling van die komitee. 
Ek moet egter in alle eerlikheid 
beken dat hoewel ek hoop vir 
die beste, ek my tog klaarmaak 
om nie teleurgesteld te wees as 
die slegste geb"!ur nie. 

Die T em erige W cwrde
vloed 

,Ek kan nie glo dat die be
roepspolitici nou skielik self 
moeg geword het vir bul ei~ 

langdradige spraaksaambeid nie. 
Die mense 's so lief om bul eie 
st-emme te boor dat ek glad nie 
oortuig is dat die komitee daar-

dom moet lol nie. Sy is glo bale 
gevoelig daaroor. Ek weet nie 
of d it waar is nie. Maar ek w-eet 
wei dat 'n mens nie met die be
roepspolitikus oor sy ,toespra
ke" moet lol nie. Hy is vr-eeslik 
gevoelig daaroor. Elke sukses. 
volle beroepspolitikus hamer die 
geloof by sy kiesers in dat die 
stortvloed van woorde wat hy 
op sy party se verhoog kwyt. 
raak ,,die volk sar red" - en 
wee die arme ketter wat dit nie 
wil glo nie! 

,.Boonop glo elke beroepspoli
tikus vas dat die treffende 
woorde wat by in die parlement 
uitspreek ,.my setel sal red" as 
sy kles-ers dit maar net kan 
boor of lees. Derhalwe kla by 
steen en been dat sy party se 
koerante hom gruw"!Jik afskeep 
as sy treffende woorde nie met 
ophef ·en volledig ,in die pcrs" 
verskYh nie. 

Onbegonne Taak 
,.Dit is nou die taak van die 

spesiale komitee om met bierdie 
,toesprake" van die beroepspo
litici te lol, - ja, om dit te ver
kort en miskien selfs uit te ska
kel. Begryp jou aan! Wat gaan 
van die beroepspolitici se ,arme 
ou volkie" en ,my setel" word 
as die spraaksame mense se 
tonge in hul eie praathuis ge. 
kni"!halter moet word? 

,Het my lesers al ooit van 'n 
onbegonne taak gehoor? Dit is 
wat die komitee aangepak bet." 

Die berig in Di-e Burger wat 
my voorspelling bewaarbeid, lui 
onder meer soos volg: 

Die werk van die volksraad 
bet met di-e jare al hoe meer 
lang gerek geword. 

Met die doe! om in oorleg met 
die opposisie 'n weg t~ vind tot 
hervorming van die debatsreels 
om 'n bespoediging te verkry, is 
verled~ jaar teen die end van 
die parlementsitting 'n komitee 
saamgestel deur die Volksraad 
se Komitee op die Reglement 
van Orde om besprekinge te 
voer oor veranderinge in die 
reglement wat sou kan hydra 
tot vermyding van tydverkwis
ting. 

Babbelary sal voort

in kan slaag om hul praatlustig- . . 
held doeltreffend aan bande te Dte besprekmgs het tot geen 
le nie. Ek hoop die komitee ooree~~oms gelei ni-e omdat die 
slaag daarin, maar -ek is bevrees oppostste tot geen inkortings 
dat solank die beroepspolitici se wil instem nie. H y beskou elke 
praathuis bestaan, sal sy produk po~in.g tot inkorting as 'n be
maar altyd die temerige woor- dr-et_gmg van sy regte. 

woeker 

devloed wees. D te Burger kom tot die slot-
,Dit word g-ese dat 'n mens som dat die pogings op niks 

nie met 'n vrou oor baar ouder- uitge}oop het nie en dat daar 
nie met die saak sal voortge
gaan word nie. 

(Vervol~ van. voorgaande kol.) j Dit b"!teken dat die babbelary 
keuse ts onverblddelik. Die ongebinderd in die parlement 
keuse is bankrotskap of harder I sal voortwoeker. Dit bet ek -
werk met 'n laer Iewenstan- en elke Ies-er van Die O.B. voor· 
daard. af geweet. 

Beier 
Tabak 
maak 
Beier 
Sigarelte 

Kommando 
~ 

Suid·Afrika se 

~ sigarel 
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Woonbuurtskeiding Is Weste Moet Kies 
Nie Oplossing Van 
Rassevraagstuk Nie 

(Vervolg van bls. S. kol. S.) 

tieke teenstandcrs waag om tc 
hoop." Nog duldclikl'r skryf die 
~ew York Times op 1 Descmber, 
onder die invlocd van J<:isenho
wcr se waarskuwing, openlik: 
.. Dr. Adenaucr se regeringskoa
lisie beers wei nog in die volks-

(3> Tensy die ccnheid van 
Dult.sland bcwerkstellig word, 
kan Wes-Dultsland nie ingelyf 
word by \\'cs-Europa nie want 
daardcur sou die skclding tus
aen Oos en \Ves net vererger 
word. 

Op toiY kongrcs in Pietennaritzburg, waar die Wet op GroPp~gehiPde raad, en het genoeg stcmme om 
as onderwf'l'l) ,..ediPn het, het Sabra besluit dat hy die genoemde wet :.legs die ratifikasic van die ooreen-

1:"1 koms te verscker waardcur \Yes-

(4) As bydrae tot die verdedi
glng van Wcs-Europa stel Duits
land •n <'I<' leer op, waarvan die 
stcrkt~ en organlsasie gclyk 
staan met Frankryk sc leer; vir 
elke twt•c Duitsc divisies wat op· 
gcstel word, verlaat cen d lvisic 
van die huldige bcsettingsmagte 
Dultsland, met dlcn verstande 
dat by 31 Dcscmbcr 1953 geen 
vrecmde soldaat meer in die 
land is nlc. 

as voorlopigc mautrecl aanvaar tot tyd en wyi muatret'ls gett·ef kan word Duitsland 'n dec! van die wcs-
om ·die lwlt•id "an afsonderlike ontwikkeling ten opsigtP van die verskil- Europese gcmeenskap word. 
}pmlt~ r a!-lst•groepe in Suid-Afrika ten uitvoer tP bring. Dit moet in gedugte Maar verskillcndc amptenare 

I I d I. c· I Ik 1 . . . . ,., •k I van die \Vestcrse moondhed<• gc 10u wort at < If' Ina e en vo ome op osstng VIr Ollt! rassen aae-~tllh. e twyfel daaraan dat ·hlcrdie toe-
nit• gelet; i toi .,Jegs in die plaaslike skeiding van die rasse (of woonhuurtskei- stemming van enigc waarde is 
ding) nie, i!- verklaar. as dit slegs 'n toestemming Is 

van 'n klein partypolltlckc mccr
dcrhcid en nic die tocatcmmlna 
van die gchcle volk nle." 

Die besluit van die kongres 
lui: ,,Die kongres is van mcning 
dat hierdie maatreel, nl. dl~ 
'Wet op Grocpsacbiede. nie be
skou moet word as d1e cnigste 

vnn vandag en nie 'n oplos'linr van die Afrikaner se taal en sy 
\'lln die bele nllslonale rt1 ">e- standpunt oor rasseaangeleent- !5> Inaeval - tecnstrydig met 

die volkswil - Rusland Wes
Duitsland en \Yes-Europa aan
val, In welkc gcval Dultsland 
oorlog en burgeroorlog tc v rees 
het, gee die \Vester.se moondhede 
die \\."llllrborg dat Duitsland se 
·rcnse vasgestcl word soos op 1 
Januarle 1938. 

.raagstuk is nie. hedc. 
VOORWAARDES 

RE PATRIA"IE 

of final~! cen om ultvoering tc Ten opsigte van die Asiate 
gee aan die bcginscl van alge- 'let die kongrcs die reger lng 
hcle skcidlng tuss!'n rassc om versoek om onmidd<?Jiik aile 
die verhoudlngsvraagstuk in Asiate tc repatriecr wat tydcns 
Su d-Afrika gch"el en al op t< die aanname van die Wet op die 
los nle, maar dat d1t aanvaar t<?g:strasie van die Bcvolking 
moct word as 'n ~·oorlopigc nie gcnaturalisecrde burgers 
maatrecl tot tyd en wyl maat- ;an Suid-Afrika was nie. In ' n 
re~Hs getret !tan word om 'n be -eferaat oor die lndierkwcsale 
Jeld van afsonderlike ontwikke- '1et prof. dr. P. J. C~rtze ver
ling t~>n opslgtc van die ver- 'tlaar dat daar 'n merkwaard lge 
skillcndc r~cgrocpc in Suid- )oreenstemming is in die wcnse 
Afrika ten ultvo!'r te bring." >an die Afrikaans_ en Engels

GJmnmSKE II)I.l\ G 

Vervolgcns hct die kongre!' 
di~> rcgcrlng vcrsock om by die 
toepassing van hl<'rdle wet ten 
opsigtc van naturcJic met die 
grootste vcrsigtigheid t"' wcrk 
te gaan. 

Verskcle sprckcrs het bckl<'m· 
toon dat die \Vt t op Groepsgc. 
blede nic 'n finale oplossing vir 
die rasscvraagstukke is nle. 
Prof. dr. P. J . Cocrtzc het gesc 
dat blot~> plaaslikc skciding var: 
die groepc In die stedc nic die 
einde van die taak Is nie. 

Prof. ~- .J. J. OJ:vi!'r bet ~eM' 
dat dh• brgino;f'l vun woonbuurt· 
'-keid ing nie di~ !'n:gst t' .,k f'i · 
din~;sbeginS!'l is wnt in d ie Unle 
aamaar i'i nie. I>il' in.,tc-Uing 
van re .. <' rvllt~ vir dif' naturelle 
i!> 'n · l )i'WY'I dn t d ie bC'ginse~ 
van grotC'r gehled'-kl'id in ~r ook 
aam uur i.,. Die toepa sing v·lln 
woonhuurtskt•iding k roJI'{en., d ie 
GroC'JI~JCI'biedtiWd m oet 110 ver
tolk word dot d it te <l o<>n h t-t 
met dil' prakt:t'sl' v·rangstukke 

VOOJtSITTI<:H. VERDUIDELIK 

<Vervolg von bls. 1, kol. 5.) 

d ifl tank van die O.B.-lt• iding en 
van ttit• bhul WN''i om dit nader 
uit te werk en ' ir elke O.B.-lid 
om dit te propnjteer." 

0:\TTREI\ AAX PARTY
I•OU TIEK 

Sc>sde vrnag: \Vat Is die ondcr-

·prek~'nde::~ oor die repatrlasie 
•an die IndH!rs. Hullc voel soos 
~en man daaroor. En tog scdert 
1910, ten spytc van die een V"'r 
·oekskrif na die andcr , was 
:iaar 'n ,.skynbaar totalc on
.·ermoe van enige reg~'ring om 
voldoening te gee aan die uit
gesproke wens van die publi<?k." 

PARTYPOLITIEK 

In Vl'rband met blanke &.ame
verk:ng is die volgende besluit 
~enl'em: ,,Sabro wil dit by her
lowing as "l' oorwoe menina 
uiL.prt'ek dat die twee blan.ke 
lele van d ie bev·olkinr dit n ie 
'mn bekostig om met mekaar 
e twis oor wa t die oplossina-

\·an die ,·erhoudinc-snaagstuk 
• an bierdie land m oet wees nit 
•n doen derhalwe 'n ba ie e rn· 
ti ~re beroep op alle belangbeb
lende partye om hul geledere t~ 
luit en gl'<mmentlik d ie taak op 

'lordeelkundige en welwi1l<"nde 
vyse aan te pak." 

In sy voorsittersrede het prof. 
Jr. G. B. A. Gerdener die nan
lag daarby bepaal dat daar l'! 
nin objcktlef gedink word oor 
lie rassevraagstuk. 'n Menigtc 
nense kan of wit geen selt
tandige oord<?el daaroor vorm 

nie. As rede hiervoor het hy gc
locm dat die kwcssie in sekcre 
psigt<? ingeskakel Is by die 

,artypolitiek. 

OPOFFEREXDE DADE 

skelc wanrd~ van die bcsluite .. om die taak van nasicbou 
van die Grootraad? Hct som- ~n opsigte van beide blank en 
mlge tydclik <'n ander blywcnde 1ie-blank met welslae aan te 
betckenis vir .die O.B.? ·1ak, moct daar by all<? volks

l'rof. \ "un n ooy '<e an twoord 
lui: ,.,li~oklen kan on., die bt'
sluitt'! in hul grbl'<'l a!! vol~ ont
leNl : Gedeeltelik word daardeur 
dit' "eel gell ruk op on .. v·erl<'<ll'. 
Die nasionaalge ind~ partye het 
mt•kaar jt4•vlnd - Oll'i hoop dnt 
d ill bande van me!'r 11<1 ty<lt'lll<t' 
anr1l gunn WN''!. J>unrdeur k~ 
dil' O.B. die kan'! t'n tile pllg om 
hom a., hl'wl•ging- hPI'Itemal v·an 
hle rdie tt•rrt•in to onttrt'k I'll "Y 
'olle tulndag ann "Y t'ie "P<'.,i
f ieke tank te lt'l'l.'. 

.,Dit i!i, myns inosien!l, d ie h \ C'P
<le en bt•lanltl'ikf! <lel'l v·1m d ie 
GrootrwuJ,.be.,luit. \\'at d ie tank 
pan \\ ee:. is duidrl ik en ontlub
bt'lsinnig in <lie Mslu it~ \"B"<gclil. 
Tot m·lkl'! mnatrt'eiK dit on '! in 
<lie t~kom" gnnn <h ,ing, kun 
on'! by hienlie stadium nie v·oor
l'tpel nle. laar f:<!n ding is ck.-r. 
Om w ideate t f' hl"r l'ik, IM>hou 
dil' o.n. hom <l 't• reg v·oor om 
\ "BD a lii' a'I'OOrloofd~ wee !'n m ld
d l'le g4"bruik tl! maak, oo d ie 
tyd en die geleentbeld dit nodJg 
ma&' mnak." 

l roepe die nodigc bereidwilllg
beid wees om grootse en op
lfferend"" dade te verrig," lui 'n 
verderc besluit van die konares. 
,Daar moet 'n gees van gocle 
trou en ond<?rlinge welwillcnd
heid aan die kant van sowel 
blank as n ic-blank bcstaan." 
Derhalwe doen d ie kongrcs 'n 
beroep op aile b~'langhebbcndcs, 
met inbegrip van die pl'rs, om 
hierdic onderlinge welwillend
heid ~'n bereidwilligheid tot we
dersydsc opoftcrlng te bcvorder 
in bclang van gcsondcr rasse
vcrhoudings. . 

BETROUBARE Th"LLGTING 

In belang van oordeoelkun
digc kontak tussen blank en 
nie-blank ter be\"ordering van 
'n beter begrip van ondcrlinge 
g~lgspunte beveel die kongres 
aan: meer kennis by die blan
kes van die naturellc ae taal en 
leefwyse en van di.-. probleme 
wat vloei uit die saamwoon van 
versklllende rasse in een land: 
en me<?r kennls by die nat urelle 

Voort bt't ~abra ond!'rneem 
om, b) bemuwinl', deur die ~er
spr!'lding van betroubnre inlig
ting In dit- buitt>land onkunde 
en "k l'we v·oor .. tellings te be
kamp; en om pamfleh oorligting 
oor rasst'aanl't'lt"t'ntbtdl' aan 
immlgrante te ve r'!ka f. 

Die kon~"'B hct prof. dr. G. 
B. A. Gcrdcner, van die Teolo
giese Kwcekskool op Stellen
bosch, h crkics tot voorsitt~r. 

Die provlnslal(• voorslttcrs is: 
Kaapland, prot. N. J. J . Olivier; 
Transvaal, dr. F. J. Language; 
Vrystnat, p rof dr. A. van 
Schalkwyk ; <'n Natal, mnr. J. J. 
Bosh of. 

Soldate Skaars 
Brig. H. B. Klopper, leer.staf

hoof, het In Pretoria verklaar 
dat dit vcrontrustend Is dat bale 
min jongmannc aansoek docn 
om OP&'Clel te word deur die mi
lltere, Jugmag- en vlootgimna
slum van die dcpartcmcnr van 
verdediging. 

Kadctte moct 'n kursus van 
ccn jaar In die &'imnasium volg 
om opaelcl tl' kan word as offi
sicre. 

En bier ontstaan die vraag: 
onder welkc voorwaardes knn 
die Westersc moondhede die 
toestemming van die volksmo.s· 
sa verkry? Juis Eisenhower se 
woorde maak dit duidclik dat hy 
nie van die gedwonge lewering 
van loonsoldate deur die Ade
nauer-regering hou nie maar dal 
hy daarvan oortuig Ia dat alleen
lik die aktiewe en vrywilligc sn· 
mewerking van die Duitsc volk 
van waarde is, wat voortspruit 
uit 'n innerlikc bcreidwilligheld 
van Duitse soldatc om tc veg. 

As die Westcrsc moondhcdl' 
hierdic verklaring van genl 
Eisenhower aanvaar, dan moct 
hulle die naslono.lc lcwcnsels<' 
van die volk vervul, wat onder 
die volgcnde hoofde so.amgcvat 
kan word: 

U) Algemene vcrkicslngs In 
die helc Duitsland, min of mccr 
op grondsiag van die ou \\'ei
mar-konstitusle, wat desnoods 
onder toesig van die vier bcset
lingsmagte kan geskied. 

!2) Ingeval sulkc verklcslngs 
nie kan plaasvind nie, dan moct 
Wes-Berlyn dadclik in die Fede
rate Republick van Wcs-Ouits
land opgeneem word, en vryc 
verkiesings in die westerse ge
bied, insluitende Wes-.Bcrlyn 
moct uitgeskryf word. 

AIIN>n dan sal die Dnitse volk 
bt'l"t'id \\N"S die dubbele offer 
van oorlog en burgeroorlog weer 
te drn .. 

Aange'!ien di('l oorw!'ldigende 
"lll'!'rdt'rheid \'an die v·olk wat 
lit'! gr.,nmentlike eenht'ids front 
vnn dlt• nasionrutl-demokrate en 
lil'l !IO'!itull-d!'mokrate insluit, 
mort d il' \VI'.,terse m oondhede 
'><'.,lui t u ie bull e- as bondgenote 
wll h il: Ad!'nauE-r of Duit'!land. 

Dlr beslisslng le in Washing-
ton 

Gee te 
Geld 

Maklik 
Uit 

Geld word nog gans te maklik 
in die Unie uitgegec, en te min 
word gespaar, hct adv. Eric 
Louw, minister van ckonomiese 
sake, verklaar. 

Die huurkoopstelscl dra baie 
hlcrtoc by, Daarom het hy sy 
departcmcnt opdrag gegee om 
die helc kwessle tc ondersoek en 
voor:stellc tc doen wat die rem in 
hierdie opsl&' kan aandraai. 

BRITTANjE IS NIE DEEL 
VAN EUROPA NIE 

Prt'hident Truman en mnr. Churchill bet die eerste ~kof 
afgele \'an bulle samesprekings. 1\lnr. Churchill b et in Nen 
York gaan kuler by sy ou vriend, mnr. Bernard Baruch, 
die Amerikaan.,-Jood.,e miljoen~r. Die Brit!>e eer.te minister 
bet daa.rln geslaa g om \ir Brittanje die \'eto-reg te ' erkr) 
oor die gebrulk van Amerikaan~e lugba.,is!>e in Brittanje, 
wat a toombommagnete in oorlogstyd kan word. 

.. Die bcsonderhcde wat nic in 
die vcrklaring bekend gemaak 
word nlc, Is nie so belangrik soos 
hlcrdlc oorhcerscnde felt n ie. 
Brittanjc het gcweler om slcgs 
maar ecn van die \Ves-Europese 
volke te word. Daar is nog baie 
uitstaande verskille tussen Brit
tanje en Amerika. Die vaagheid 
van die verklaring maak dit 
duidcllk, maar dit is ook duide
lik dat Brittanjc nogeens aan
vaar Is as 'n wcreldmoondheid 
en dat hy die Oos-Wes-botsing 
a.'! 'n scnlor-vennoot aanpak." 

In 'n vcrklaring wat na die 
samesprckinga uitgercik is, lui 
dit: .,Ons herbevcstig die ver
standhouding dat die gebruik 
van hlerdie baalssc in 'n geval 
van nood 'n saak sal wces vir 
gcsamentlik<' besluit tussen die 
regertna van Sy Majcstcit en die 
van Amerlka In die Iii van die 
omstandighed<' wat dan sal 
hccra." 

Die verklarlng lui voorts dat 
die twee lelcrs oorecngckom het 
oor 'n bell'ld vir die Middc
Oostc; gcvorder hct met betrck
klng tot maatrc(l)s wat getrcf 
moet word om die Brltse staal
nood te verllg; bcslult hct om die 
verdedlging van Europa te on
derstcun; <'n bcsluit het, oor die 
kwcssie van die standardlse
rina van gewcrc, dat dit onvcr
standig sal wecs om in hierdle 
krltlckc tyd hul gewl're te vcr· 
ander. 

WI;RELD,IOOX DHEID 

In 'n hoofartikcl n rlilih'U" d ie 
Cape Tlmr.'l dat d ie ' l'rkla r ing 
cen bail'\ Jx>langrik l' felt ondl'r 
lit reep - , Brittanjf' bet weer 'n 
\\ ll reldmoondhl'id r e\\ ord." D ie 
blad ~ dat mnr. Churchill daar 
ln r eslaa&' bet , om Brlttanje te 
n rhef van die sta tu!! van Euro-

pe-.t> moondheid - t'f'll v:an d it' 
buie '\\'e<~-Europe"t' moondht'd l' 
- tot 'n \\ilrt'ldmoondheid." Die 
Cape Times verklaar voorts: 

,.Die nciging gedurendc die af
gelope ses jaar in die Vercnlgdc 
State van Amerika was om Brit· 
tanje te klassifiscer aa slegs nog 
'n Europcsc land. 

,.Brittanje se onwllligheid om 
by die vcrskillende Europcsc be
wegings ann te sluit, - die Schu
man-plan, die Pleven-plan, die 
beweging vir Europesc fedl'raslc 
en andcr is nlc vcrstaan nlc. 
Die Britse regering het prob!'or 
om eenkant te staan, maar hy 
het in gcbreke gebly om die no
dige Ieiding te gee wat sy cen
kant-stancry sou rcgverdlg. 

VENNOOT 

INT EGR ASIE 

Klaarblyklik h; die Cape Times 
in sy noppics oor mnr. Churchill 
sc omtowering van Brittanje in 
'n pnar dae tot 'n wercldmoond
hcld. Dlt is l'gter nie die gevocl 
van ware naslonallsmc in Suid
Afrlka nic. 

Indl!'n Brittanje sy na tuurlike 
gi'O·t)oliti<'k ll pll'k in die wereld 
a'! Jo:urope'i<' moondh!'ld inge
nH.m b!'t en by die E uropese 
bew.-gin g- aange<iluit b l't, sou by 
sy imp<'riuli!lti<'SI' bel!'id en ver-

,)Inr. ChurehlU bet na \\'a- m1gtingl' moe., Jaat vaar het. Dit 
shington gegaan a., die v!'rteen- .. ou bl'vordl'rllk gewPe.<t bet v•ir 
woordig!'r van 'n land wat l!'gl> na .. ionali.,me in Suid-Afrika. 
maar die basi'! wus v·ir Amt'ri- :'\ftla r hoe Jos,.-r Brittanje hom 
kaan<~e bomw!'rpt'.-.. wa t in 11taat vnn Europ1t mnak hoe vaste r 
sou \\ ees om atoombomme te mol't h~ h om in sy Empire en 
~en'~r. :\'a nl't 'n paar daf' bet ")' statl'bonll woel. Brittanje Sf' 

by Brittanje omgeskep in 'n l nn ti-F.uropf";fl beleid v·erldaar sy 
wert'hlmoondhcld, die vennoot br lt•i<l van lntPgra..<;il' van sy Em
,.an die \ 'erenigde Sta te in die- plrt' .-n '-:1-' StatE-bond wat by in 
botsing tusst'n Oos en We~~. Die d lt~ jonrt4' t~·e naar'!tiglik volg. 
solida riteit tussen Britta nje en I En waartccn die Osscwabrand
die Verenigde State is bentel. wa&' voortdurend waarsku. 
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