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fiereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. MOET VRYHEIDSTEM OP 
27 FEB. -LAAT HOOR 

Onderstaande oproep vir Vryheidsdag word uitgereik deur die 
onderleier van die Ossewahrandwag, mnr. J. A. Smith: 

Jrg. 1L Kaapstad, 6 Februarie 1952. Prys 3d. Nr. 10. 

Niemand kan meer twyfel aan die noodsaaklikheid van die aanvaar
ding en uitvoering van die taak van die Ossewahrandwag in ons volkshe
staan nie. Die geheurtenisse in die af gel ope paar jaar en veral in die jongste 
tyd roep ons luid toe tot die verrigting van die taak wat die Ossewahrandwag 
hom gestel het as die enigste ongehonde organisasie wat nie aan party
h elange gekoppel is nie. 

HULP I AAN BRITTANJE 
SNOER · V.P. SE MONO 

"" 
Die feit dat die Ieier van die Opposisieparty, mnr. J. G. N. Strauss, se mosie van wan· 

troue in die regeringsparty, met die verloop van die hesprekinge daaroor heeltemal opgedroog 
het, llet 'n politieke hetekenis wat waarskynlik n og haie verreikende gevolge gaan he, skryf ons 
politieke medewerker. 

Toe die Parlement vir die 1952-sitting hymekaar gekom het, het 
die Opposisieleier die gehruiklike mosie van wantroue in die Regering 
voorgestel. Mnr. Strauss het die wantrouemosie geknoop aan die Regering 
se versuim of onhevoegdheid om die ekonomiese sake van die volk doel
treffend te hehartig. Met ' n magdom van statistieke en syfers het die Oppo· 
sisieleier sy klag oor die Regering se mislukking insake die ekonomiese 
hestuur van die land uitgerafel tot in vervelige besonderhede. 

STERK AANDUIDING 

Die toespraak oor ,eenheid" 
wat die eerste minister, dr. D. 
F. Malan, tydens die wantroue
debat gemaak het, bevat 'n baie 
sterk aanduiding van die gevolge 
wat die mislukte wantroue-mosie 
in die toekoms mag he. Die ou
likheid van dr. Malan se toe
spraak kan eers waardeer word 
as die pekel waarin die Verenig
de Party gele is (blykbaar opset
lik gele is) ten volle beset word. 
Sedert die Nasionale Party aan 
bewind gekom het, het dr. Malan 
en mnr. Havenga, stelselmatig 
die regeringsparty ingeskuiwe in 
die posisie wat die Verenigde 
Party vroeer in die land se poli-

Sommige ministers bet mnr. 
Strauss se aanklag omseil deur 
self 'n klag teen die opposisie
leier te maak; ander bet skuldig 
gepleit op die aanklag maar ver
skonings as verdediging aange
voer. Mnr. C. R. Swart, die mi
nister van justisie bet mnr. 
Strauss uitgedaag om 'n kommi
sie aan te vra wat ondersoek 
moet instel na mnr. Strauss se 
beweerde aantyging by lmplika
sie as sou die minister die loop 
van die gereg dwarsboom deur 
in te meng in polisiesake teen 
hooggeplaaste persone. Mnr. 
Eric Louw, minister van ekono
miese sake, het die hoe lewens
duurte erken, maar as versko
ning aangevoer dat dit nog hoer 
is In ander Iande; mnr. Stephen 
le Roux, minister van landbou, 
het die stygende pryse van pri
m~re produkte erken. Hy het sy 
skouers opgetrek om te beduie 
dat by niks daaraan kan doen 
nie, want produksie sal ingekort 
word as die boere, in 'n stygende 
ekonomie, nie stygende pryse vir 
hul produkte ontvang nie; mnr. 
Paul Slijler het die bestaan van 
'n krisis in die land se vervoer
wese erken, maar hy het sy han
de in onskuld gewas deur dit as 
een van die nawee van die twee
de wereldoorlog te beskryf. 

So het die besprekinge voort
gesleep totdat mnr. N. C. Ha
venga, minister van finansies, 
wat neutvars uit Londen gekom 
het, waar by die Empire-konfe
rensie van die Britse koninkryk 
se geldministers bygewoon het, 
sy toespraak gelewer bet. Na 
mnr. Havenga gepraat het, het 
die opposi.sie-l~ier se wantroue
mosie sommer opgedroog en 
weggesyfer in die afgehandelde 
sake. 

SKAAM GEWORD 

Mnr. Havenga het die Opposi
sieparty skaam gemaak. Hy het 
gepraat met die selfvertroue en 
die gcsag van 'n minister wat so 
pas van 'n Empire-konferensie in 
Londen teruggekeer bet. Hy 
het die .,huis" (en natuurlik die 
opposisie) daaraan herlnner dat 
die Britse sterlingblok op die 
randjie van bankrotskap staan, 
omdat Brittanje bankrot gaan 
speel indien hy nie gehelp word 
nie. E n by bet die regering se 
vasberadenbeid om Brittanje te 
hulp te snel en die Britse ster· 
lingbolk te probeer red ondub
belsinnig verklaar en beklem
toon. In die Jig van Britse nood 
het hy die aard van die lenlging 
wat die Suid-Afrikaanse regering 
beoog, aangedui-verlaging van 

die lewenstandaard, inkorting 
van ontwikkeling, beperkings op 
invoer, vermeerdering van belas
ting en so meer. Mnr. Havenga 
het glad nie eers geantwoord op 
mnr. Strauss se klag nie; hy het 

Sappe 'juig · Oor 
Verstewiging 
Van Empire 

,Ons is weer terug in die 
goeie ou Statebond, stewiger 
ingegrawe as ooit tevore," 
bet mnr. Bailey Bekker, 
Transvaalse leier van die 
Verenigde Party, verlede 
week in Die Strand ,gese na 
aanleiding van mnr. Ha.venga 
se aankondiging in die parle
ment dat Suid-Afrika Brit
tanje gaan help in sy geld
nood. 

Mnr. Bekker bet daaraau 
toegevoeg~ , Havenga bet gese 
ons gaan Brittanje help, en 
alle sterkte vir hom, maar ek 
wonder wat Strydom daarvan 
dink.'' 

hoegenaamd geen verandering in 
die regering se ekonomiese be
stuur van die land aangekondig 
of in die vooruitsig gestel wat 'n 
verligting van die ekonomiese 
las op die volk sal meebring nie. 
Inteendeel. Hy bet 'n vererge
ring van Suid-Afrika se ekono
miese toestaud en 'n verhoging 
van die bevolking se ekonomiese 
las in die vooruitsig gestel. Bier
die opofferings moet aanvaar 
word - dit was die refrein van 
sy toespraak - om Brittanje 
van ondergang te r~. 

PRO-BRITS 

Wat kon die opposisie ant
woord op mnr. Havenga se toe
spraak? Niks nie. Want die 
Verenigde Party-opposisie kan 
tog nie minder pro-Brits wees as 

Op hierdie wyse het die oppo
sisieleier se mcsie van wantroue 
opgedroog - in die opposisie
party se vrome opvorderi.ng aan 
die regering om tog doeltreffen
de hulp, sonder versuim, aan 
Brittanje te !ewer. 

PATETIES 

Die patetiese geskiedenis van tiek volgestaan het. 
die opposisieleier se wantroue- Nou hang die Verenigde Party 
mesic onderstreep vir die soveel- reeds in die lug. 
ste maal die Verenigde Party se Nadat hierdie omstandighede 
onvermoe om rekenlng te hou bewerkstellig is, ag dr. Malan die 
met die versapping van die Na- tyd blykbaar ryp om die noot 
sionale Party. Die Verenigde va.n .,samew.erking" en ,eenheid" 
Party beveg nog altyd die Na.- lmder en lmder te druk. Op die 
s ionale Party soos by was in die · partypolitieke gebied is daar nie 
dae toe by die opposisieparty meer 'n struikelblok wat same
was. Die Verenigde Party se Werking of koalisie tussen die 
leiers is blykbaar nie realisties Nasionale Party en minstltts 'n 
genoeg om te besef dat die Na- deel van die Verenigde Party 
sionale Party, sedert hy aan be- belet nie; en op emosionele ge
wind gekom het en sedert hy bied kan die Van Riebeeck-fees, 
mnr. Havenga opgeneem het 'n wat blykbaar neutrale en alle
hele gedaanteverwisseling ~n- soortige ,eenheid" moet loof, die 
dergaan het nie. Omdat mnr. 'aansporing daartoe verskaf. 
Strauss wei~r om die werklikheid 
van die Nasionale Party se ver
sapping of verbritsing te erken, 
en daarvolgens te handel, bet hy 
so lelik in die peke! beland met 
sy wantroue-mosie. 

ANNEKSASIE 

Teen hierdie agtergrond gaan 
dr. Malan rustig voort om .,een
heid" te preek. Dit ly hoege-

(Vervolg in volgende kolom) 

NOG 21 NUWE. LE.SERS: 
KOMMANDO STE.L 
RE.GTE. VOORBE.E.LD 

Ons het die afgelope week die name van een-en-twintig 
nuwe intekena.re ontvang deur die ywer van ons lesers. Die 
kommandant van Port Elizabeth, mnr. F. W. Burnett, skryf 
dat hy en mnr. J . L. Ackerman, bygestaan deur die hele 
kom.mando elf nuwe intekenare besorg het deurda.t 'n kollek
telys rondgeneem is. Die kom.mando betaal dan die hele 
bedrag aan intekengeld en die lede wat dit ontvang betaaJ 
'n deel daarvan. EnkeJes ontva.ng dit gratis. 

Hy doen aan die hand dat die
gene wat 'die blad so ontvang, 
dit weer aan ander gee om te 
lees sodra hulle daarmee klaar 

die Nasionale Partyregering nie. is. 

Dikwels boor ons die klagte dat 
daar nie genoeg werk is om te 
doen nie. Hier is 'n geleentheid 
om lets te doen. Ons standpunt 
moet wyer gesaai word voordat 
ons kan uitbrei. En so bet die belaglike posisie Dit is 'n goeie wenk, maar ons 

ontstaan dat mnr. Strauss die re- meen dat dit nie net tot nuwe 
gering aanval oor die ,slegte" intekenar~ beperk moet bly nle. 
ekonomiese toestande wat in die Laat elke Ieser sy blad ook aan 
land beers; dat die regering, by iemand anders gee. Dit Is vera! 
monde van sy minister van fi- nou nodig dat daar so 'n afdwa
nansies, aankondig dat nog sleg- ling na die Empire-pad aan die 
ter ekonomiese toestande gaan gang is. 
ontstaan; en dat mnr. S'trauss Die kommando van Port Eli
onmagtig is om die regering zabeth, van wie ons elf nuwe 
daaroor te lyf te gaan - omdat intekenare - meeste vir 'n half 
die slegter toestande gaan ont- jaar - ontvang het, stel 'n voor
staan sodat Suid-Afrika hulp beeld wat deur ander komman
aan Brittanje kan verleen. do's nagevolg behoort te word. 

Van mnre. J. de G. Genis van 
Kamieskroo.n, P. S. Jordaan van 
Kroonstad, W. J. Smit van 
Alexandria, 'n Ieser van Stel
lenbosch, en iemand uit Lusaka, 
Noord-Rhodesie, het ons elk een 
intekenaar vir 'n jaar ontvang. 

Mev. J. Theron van Koffiefon
tein bet nogeens van haar laat 
boor deur weer vyf name (vir 
e~n maand) te stuur. 

Hartlik dank aan hierdie fluk
se werwers! 

Dit is juis om rede van sy 
selfstandige bestaan as volkspo
r;tieke organisasie - danksy die 
wysbeid van die Grootraad wat 
daardie onafhanklike strewe by 
bernuwing bevesti.g bet - dat 
die Ossewabrandwag 'n plig en 
taak bet om afgesien van die 
goeie of verkeerde onderne
mings, dwaalwee of versuim 
van enige ander politieke lig
gaam in S.A. die koers van die 
volk aan te wys, te waak teen 
aftakeling van ons volk, se self
standigwording en in die bresse 
te tree waar versuim of mis
stappe in die politieke lewe die 
Afrikanervolk op sy weg na sy 
besteinming mag benadeel. 
. Dit is weens daardie dure plig 
wat op elke Afrikaner en by 
name elkc brandwag wat dit 
vrywillig en met 'n dure gelofte 
self aanvaar het, dat ons me
kaar m~t toeroep om met vry
heidsdag wat ons voor die deur 
staan met hernude krag, en vas
beslotenheid onsself tot die vry
hcidstryd aan te gord. 

VINGERWYSINGS 

Dat ons vir geen oomblik mag 
verslap nle bewys di~ gebeurte
nisse op politieke gebied, binne
en buitelands. P.olitiek eu eko
nomi-es is ons aan verloor wa.t 
ons in al ons stryd en strewe 
op daardie terreine bekom bet. 

Ons is op di~ afdraand van 
ens volksbcstaan, weg van die 
bereiking van ons volksideaal. 
Ons oorlewering aan die grille 
en belange van party-groepe het 
die volk r"!eds tot so 'n mate 
van sy seggenskap beroof dat 
daar na willekeur dcur minis
ters sonder voorafgaande raad
pleging van die volk of die 
Volksraad vcrreikende verbin
tenis~ wat stroppe om ons nek
ke sit, aangegaan word. Laat 
ons maar net een voorbeeld op 
elke gebied noem. Op stfatkun
dige gebied is die van 'n vrye 
republi~k-hunkerende Afrlka
nerdom op een van die gereelde 
reeks Imperiale konferensies 
van die afgelope 3 jaar - wat 
in praktyk 'n SUJ>"!r-kabinet vir 
die Statebond geword het -
gebind geword aan die Britse 
Statebond onder een koning. Die 
1cur vir 'n algeheel vrye re
publi<?k, buite die statebond is 
<sonder voorafgaande opdrag van 
die .volk of parlement gesluit. 
Hierop het gevolg die ongeewe
naarde onderneming op militere 
gebied wat Suid-Afrika die 
grootst<? aandeel in 'n moontlike 
')Orlog in die M'dde-Ooste toese, 
">Ok net so sonder die volkswil 
vooraf te erken of te verkry 

(Vervolg op bladsy 6 kol. 4) 

<Vervolg van voorgaande kol.) 

naamd geen twyfel nie dat dr. 
Malan en mnr. Havenga dieself
de einddoel nastreef - nl. die 
afronding van hul partye se 
samesmelting deur anneksasie 
van die hele of minstens 'n dee! 
van die Verenigde Party. Dit 
kan geskied of deur koalisie met 
die Verenigde Party of deur die 
,,oorstappery" van 'n dee!. van 
die Verenigde Party se parle
mentslede na die Nasionale 
Party. 

Die Verenigde Party gaau dit 
steed11 moeiliker vind om die 
,eenheid" wat vir hom voorbe
rei word te ontwyk en om ter
selfdertyd 'n eie staanplek vir 
sy voete te vind. 1\let die ver
loop van die tyd gaan sy pekel 
nie varser word nie, maar so~ter. 
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ARME BRITTANJE
ARMER ONS! 

Dit ly geen twyfel nie dat die Afrikaanse vr)tbeids
beweging vandag in 'n krisis verkeer. Souder om in te gaan 
op oorsake en redes - die Sappe bet al die jare 'n hele 
sak ' 'ol ,goeie redes" \ir hul imperia.listiese beleid gehad -
kan dit as 'n feit genoem word dat Suid-Afrika. vandag deur 
'n sogenaamde ,Nasionale regering" vaster aan Brittanje 
gekoppel is as ooit tevore. In die Sappe se dae was die 
argument vir ons verbondenheid aan Brittanje darem nog 
da.t Brittanje ons moes help ; tans is die openlike erkenning 
dat ODS Brittanje moet help. 

As dit nie 'n agteruitgang op die vryheidspad is nie, 
weet ons nie wat vooruitgang is nic. 

Sedert 1948 bet daar meer en 'n groter verskeidenheid 
Empire-konferensies in Louden plaasgevind as in enige 
ander tyd van ons geskiedenis - alma! onder Ieiding en in 
belang van Brittanje. Toe genl. Hertzog in 1926 van die 
Empire-konferensie in Londen teruggekeer bet, bet by vir 
Suid-Afrika die reg saamgebring om uit die Britse Ry'k te 
tree, maar 'n pa.ar weke gelede bet min. Ha.venga. uit Louden 
teruggekeer met die oDderneming dat Suid-Afrika. deur dik 
en dun - en veral deur dun - by die Britse Empire en in 
besonder Brittanje sal staan al beteken dit groter verarming 
en boer belastings ~ir ODS eie volk. 

BLOTE GEBAAR 

Geen rede kan aangevoer word, bebalwe oorwegings in 
belang van Brittanje, waarom die Unie-burger swaarder laste 
op hom moet neem ter wille van Britse bankrotskap nie. 
Soos Die Burger by herhaling erken, kan niks wat ons doen 
Engeland solvent hou nie. Wat ons wil hydra kan dus 
hoogstens 'n gebaar wees sover dit Brittanje betref, maar 
bo\·er dit onsself betref, sal dit alles behalwe 'n gebaar wees. 
Ons sal dit voel aan ons lyf soos die Britte dit sal voel aan 
hul Jywe. 

Aalmoese sal die Britse volk nie aan die lewe bou nie; 
dit sal net die aalmoesgewers - vera! as bulle klein soos 
Suid-Afrika is - ook uitput tot sterwens toe. Die oplossing 
le by die Britte self deur eerstens harder te werk en twee
dens bulle met hul onmiddellike bure in Europa te vereen
selwig in plaas van met bulle te wil meeding op die rug van 
hul wereldwye Empire. Solank die Britse volk deur hul eie 
wa.arnemers van luiheid beskuldig word, solank sal dit 'n 
misdaad wees ,·an ons Regering om 'n enkele pennie van 
die Suid-Afrikaanse belastingbetaler te eis as a.almoes vir 
Brittailje en solank die Britse regering 'n beleid volg van 
mededinging teenoor sy Europese bure, wat veel nader aan 
hom le as Suid-Afrika, sohmk val Suid-Afrikaanse hulp aan 
Britta.nje in 'n bodemlose put. 

,BUY BRITISH" 

Min. Havenga bet betoog dat die Kabinet tot hulp
verlening aan Brittanje besluit bet omdat dit in Suid-Afrika 
se bwang is, onder meer ,omdat ons handelsbelange ten 
nouste met die toekoms van ~terling gemoeid is." 

Wat bet~kcn dit? Dit beteken dat Suid-Afrika hom in 
die afgelope jare so eensydig aan die Britse handel gekoppel 
bet - so volhardend die ,Buy British"-beleid deurgevoer 
bet - dat ons ons belangrikste markte kwyt sal wees indlen 
Brittanje ekonomies in duie stort. En dit is 'n erkenning 
wat ons nie sonder verwyt kan aanhoor nie. Toe Die O.B. 
aanhoudend gewaarsku bet teen die uitbreiding van ons 
handel met Brittanje is by van blote anti-Britsheid beskuldig. 
Die Burger bet ons op 2 Mei 1951 in 'n hoofartikel te lyf 
gegaan omdat ons dan nie rekening hou met die belange 
van ons boere nie: ,Om dus meer vrugte, wyn en wol aan 
Engeland te verkoop, en meer tekstielware, motors en 
masjinerie met die opbrengs daarvan van Engeland te koop, 
en jou oor die uitbreidende handel en die groter voorspoed 
dr Suid-Afrika te verheug, is volgens hierdie mense ver
loening nn die republikelnse ideaal," bet Die Burger ons 
verwyt, en daarop laat volg : , Hierdie soort politieke'ry stem 
'n mens treurig." 

Nou, nadat ons so met die Britse handel vervleg geraak 
bet dat ons noodgedwonge saam met Brittanje na bankrotskap 
gcsleur word, skryf Die Burger: ,Om op eie bene sonder 
vrees vir aile kwaaie gevolge te kan staan, moet ons markte 
Yeral vir ons vrugte en wyn, en kapitaalbronne BUITE 
Brittanje soek." 

Presies wat Die O.B. bepleit bet! Toe was daar nog tyd 
om ons van die Britse handelsgreep los te maak. Vandag 
is dit reeds so laat dat die Kabinet besluit bet dat dit nie 
meer 'llloontlik is om op eie bene te staan nie. 

Daar bestaan geen vooruitsig dat ons oor 'n jaar of oor 
tien jaar beter in staat sal wees om met die Britse geldwese 
te breek nie. Deur nou die dinge te doen wat min. 
Havenga. voorstel, bind ons ons nog vaster en gooi ons nog 
meer markte buite Brittanje oorboord. As iets gedoen moet 
word - en dit moct! - dan is dit nou die laaste kans. 
Suid-Afrika moet onmiddellik breek met die Britse same
skollng en in plaas nn sy goud aan Brlttanje te gee om die 
Iulheid van sy werkers daarmee te subsldleer, moet by dlt 
gebruik om sy handel buite dle Empire op te bon. 

Maar dit is tevergeefs om so iets van dr. Malan en 
mnr. Havenga te verwag. Ons is klaar in Louden pens en 

(Vervolg in volgende kolom) 

I Van di~ Os op ~~~~~~~] 
EiemJardige Berig t~=~~~,,~,Y.~~~~~J~ ~~;~id~~~.~:::• ~IE:::~ 

Ek het al baie snaaksc berigte 
in koerante gelccs. Partykeer bou te sicn ry. Hulle moet sc- kom het. 
het ~k my vererg vir sommige ker menS'! wees wat met die I ,Maar nie een van die spre
dog dikwels het ek lag gekry helm gcborc is. kers sal seker die propaganda, 
vir ander. Ek hct cgtcr al be- Voorts vcrtel die koerant dat wat hulle tyd")ns die dcbat kon 
rigtc gelees waaroor ek nie ,die oop Vietoriaanse koets wat maak vir 'n £500 wil vcrruil nic. 
kwaad geword hct nlc, ook nie gencraal Botha in 1919 en ge- Daarom word die sittinp ook 
lag g~kry het nlc, maar waar- ncraal Smuts in 1945 dcur die nie vcrkort nie. 
oor ek net my kop gcskud het stratc van Kaapstad V~'rvocr .,As die koukusdiktatuur tog 
in stomme vcrbasing. hct, splinternuut daar uit gc- net afgeskaf kan word waar-

Die eienaardlgste bcrig wat sicn hct." En dat ,ou grysaards deur die parlcmcnt sy eie baas 
ek in 1952 tccngckom het - wat verklaar het dat hulle nog gocd kan word, dan sou 'n mens die 
ek t roucns in baie jare t~nge- kan onthou hoc burgemeesters parlem".lntsledc in komitees kan 
kom het - hct ck gelees in die van Kaapstad in die dac voor opdeel om wetsontwcrpe te be
regeringskoerant wat in Wind- die motor met die k<>'?ts gcry spreek en te ontlccd. Op hierdie 
hoek in Suid-Wcs ultgegee word. het." manier sal bale tyd en g")ld be
Die k<>'?rant waarvan ek praat Ek kan nie verklaar hoc die spaar kan word. 
se naam is die Suid-Wester en kocrant wcct dat die koets ,Maar wat help dit om wys
die be rig waarna ek verwys is waarin die Goewerneur-gencraal hcid op dowc ore tc vcrgiet? Die 
die hootbcrlg wat op 19 Janu- nie g'.!ry het nie- .,splintcrnuut parlcmentsledc sal tog nie Die 
arie 1952 op die voorblad van daar uitgesien het." Dlt Is vir O.B. lees nil.!, want hulle is te 
die koerant verskyn bet. my ook heeltemal onvcrstaan- eiegercgtig ".ln sclfvoUeerd. Die 

Ek sal 'n gcdeelte van hicrdie baar hoe ,.ou grysaards" die doel van my skrywe is eintlik 
voorbladbcrig aanhaal wat die kocts nog goed kan onthou wat om die naam van 'n nuwe in
kocrant uitbasuin in vet letters nooit op straat verskyn hct nie.

1 
tekenaar op Die O.B. aan te 

en onder talryke opskrifte oor Nadat ck hierdie bcrig gel~es stuur." Bai".l dankie vir die nuwe 
twee en drle kolomme. Die bcrig hct, bet ek vir 'n oomblik stil intekenaar. Ek oorbandig sy 
lui: gcsit en daaroor nagcdlnk. Ek naam aan die sekretaris van 

,,'n Gcbruik van ong".lvecr hct myself afgevra of dit dan Voorslag. 
twintlg jaar gelede is gister moontlik kan wees dat kocrante 
weer in ere herstel toe die Goc- berigte oor g~beurtcnissc opstel ~fees Eksklusiewe Klub 
werncur-gcneraal, dr. E. G. Jan- nog voordat die gcbcurtenis 
sen, In die beroemde ou k<X'ts plaasgevind hct. lndien dit so 
van die Kaapstadse stadsraad, is, wat kry die koerant se lesers 
gctrck dcur vier spoggcrlge dan te lees? Kry hulle 'n ware 
swart Vlaamse perd~ na die verslag van wat g~bcur het? 
hoofingang van die Parlemcnts- of kry hullc 'n verslag van die 
gcbou gcry het om die vyfdc ·koerant se vcrwagtlnge? 

My Ieser moet onthou dat die 
parlemcnt dikwels ,die mees 
eksklusicwe klub" in Suid-Afrl
ka gen<>'?m word. Die parlc
mentslede is die ,klublede" wat 
daar die ,politieke spel spcel'' 
- volgcns die. reels wat hulle 
self maak om hulle t~ pas. Daar
om Is die parlementslcdc ook 
die enlgstc mense wat dolvcrllef 
op die parlement is, en 'n mens 

sitting van die tiendc Unic-par- Ek het geskrik toe my gedag-
lcment tc open." tes so ver geloop hct. Dit is tog 

Die waarheid is dat dit W".ll sekerlik nie wat gewon".l mense 
die voorneme was om dr. en onder die ,.vryhcid" van die 
mcv. Jansen met die ,.bcroemde pers verstaan nie. 
ou koets" na die .,hooflngang 
van die Parlementsgebou" tc T d G ld 
V".lrvoer, maar dat van die voor- Y en e t•errnors I 

sal hull".l nlc maklik bewecg om 
hul ,.klub" af te staan nie. 

neme afgesien is omdat mev. 
Jansen nie fris gcnocg gevoel 
hct om met die kocts en perde 
tc ry nie. ~rhalwc het die 
Goewerneur-generaal en mcv. 
Jansen met die gewonc oop mo
tor na die parlemcntsgebou ge
ry. 

Die ,V ryheid" van die 
Pers 

Die k~rant sc bcrig vertel 
egtcr nie net dat die Goewer
neur-generaal met dlc koets en 
vier spoggerigc Vlaamsc perd~ 

gery het nie; die berig meld ook 
van die mensc wat tangs die 
strate gestaan bet en die skou-
3p".ll gadegcslaan het. Ek baa! 
weer aan ult die berig: 

,Duisende mense het langs 
die stratc saamgedrom om die 
plegtigheid te aanskou. Onder 
bulle was daar diegen~ wat al 
vorig"' Gocwcrncurs-generaal, 
voor die gcbruik ongeveer twin
tig jaar geledc laat vaar is -
per kocts slcn ry h~t wannecr 
hulle gaan om hierdie plcgtig
heid waar tc neem en bale 
jongcs vir wie dit heeltcmal 
buitengcwoon -en nuut was." 

Dit sal ongetwyfeld lnteres
sant wces om in aanraking te 
kom met die ,bale jonges, vir 
wie dit heeltemal buitengewoon 
en nuut was" om di~ Goewcr
neur-gencraal en mev. Jansen 
per koets na die parlementsge-

(Vervolg van vorige kolom) 

pootjies aan die ondergaande 
Brittanje gekoppel. In plaas 
van ,groter voorspoed" wat 
op die ,uitbreidende handel" 
met Brittanje sou volg, sal 
ons volk nou groter ,auste
rity" moet aanvaar, soos 
bulle die gevolge in Brittanje 
noem wanneer 'n volk hom
self belet om op meer as vyf 
dae in die week te werk en 
meer as 'n vasgestelde hoe
veelheid werk op een dag te 
verrig. 

Ons O.B.-lede is lanka! tcrdce 
My Ieser ,.Mosselbaai" skryf: sat daarvan dat die parlement 

,Toe ck nou-dic-m6re oor die van ons land 'n ,.klub" moet 
radio hoor dat die wantroue- wccs en dat die parlemcntslede 
mosi".l In die regerlng met 79 ,klublcd".l" moet wecs wat 'n 
teen 65 stemmc afgestem is, was gcmoedelikc spel met mckaar 
ek vader-dankic-bly dat die de- spec!. Ons wil die hele karakter 
bat oor die mosie tog nie Ianger van die parlement verander -
as vyf dac gcduur het nie. Ons dlt moet •n ware volksvcrgade
het tog almal g~weet dat die ring wees waar volksverteen
opposlsic die mosie sou verloor woordigers met mekaar saam
- want hullc is in die mindcr- werk om die volk se bclange te 
held; daarom is hulle die oppo- bchartlg. 
sisic. Sou die minister van fi-
nansics nie hcelwat kon bcspaar Ons moet vcrwag dat parle
hct as dl<:! parlement nie vyf dae ment~r") ore altyd doof sal bly 
lank koste moes maak om 'n vir hierdie \vysheid; maar die 
mosic tc bcspreek - waarvan [ volk se ore sal nie altyd doof 
die uitspraak onvermydelik en bly nie! • 

DINK TERUG AAN 
KAPT. SLEGTKAMP 

Op 2 Fcbruarie sal elkccn wat 
hom gcken het, veral die Ossc
wabrandwag, diep en innig tc
rugdink aan die dag toe genl. 
Henri Slegtkamp ons vcrlaat 
hct. 

Ek kan nie help om met 'n 
seer gemoed terug tc dink aan 
die aand, 'n paar uur voor sy 
dood, toe die lig in daardie ster
ke, deurforsende en hcldcr blou 
oe van hom begin kwyn het nie. 
Daardie oe wat vir niemand 
wcggekyk het nic, maar ·vir 
vriend en vyand deurboor het. 
Soos die krag van sy blik, was 
sy karakter ook. Rcgult, sonder j 
bang wees, sonder aarseling. In atskeid aan hom gese: ,Gene
sy opinies en slcnswysc was hy I raal, ons sal jou nooit vergeet 
so vas soos 'n rots. Hy het hom nie, hoor." En saggies, byna 
nooit laat bangpraat of ompraat onhoorbaar, het hy geantwoord, 
as hy eenmaal vir homself be- met 'n bale ligte en byna onop
sluit het nie. merkbarc beweging van sy kop: 

Hy was 'n steunpilaar vir ons I ,Ja." 
kommando, vir 'die hele O.B. Ons kan hom nic vergcet. nie 
Met die twee groot O.B.-feestc en sal hom nie vergeet nie. Nic 
elke jaar was hy die man _wat sy ons, sy kamerade nie, nle sy 
lyste met sy 40 of 50 mgesa- kommando nie, nie die O.B. nlc, 
melde ponde kom lnbandlg bet. nle sy volk nie. 

Helaas, hierdle ywer en deur-
settlngsvermol! het tot 'n end Sy dade, sy karakter en sy 
gekom op die vroee oggend van voorbeeld sal voortlewe, betsy 
2 Februarle 1951. Kort voor sY I blnne of bulte die O.B.-(Kor
laaste oomblik het ek met die respondent.) 

• 
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OUD-RYKSKANSELIER TEEN 
I 

BONDSKANSELIER 
WIL GEWELDENAARS 

NOU- KORT VAT 

Die rampspoedige rigting en m etodes van die Adenauer-politiek 
word vandag nie alleen deur sy prinsipiele teen~:~tanders erken nie maar 
m eer en m eer ook deur sy eie partylede. Die voormalige rykskanselier, 
dr . Wirth, die uitstaande Ieier van die vroeere SentrumS})Urty, waaruil 
Adenauer se party, die C.D.U., voortspruit, het aun alle lede van die Duitse 
parlem.cnt 'n bri<•f geskryf waarin hy die lede beswcer om nie vir die Schu
man-plun, vir di(' samevatting van die steenkool- en yste rindubtriec te stem 
nie. Dr. Wh:th vergelyk die Schuman-plan met die Dawes- en Young-plan 
wat n a die eer ste oorlog 'n noodlottige invloed op die Duilse ekonomic 
gehad h et. 

'n Wetsontwerp wat deur die 1\linister , -an Justisie 
ingedien is, wil die howe verplig om in sekere gevalle 
lyfstraf op te le van hoogstens tien houe. Dit geld gevalle 
van eerste of tweede skuldigbevinding aan verkragting 
(tensy die doodstraf uitgespreek word) , roof, inbraak en 
aan.randing met die doel om te moor, te verkrag of emstig 
te beseer. By so 'n eers te of tweede skuldigbevinding kan 
die hof benewens die lyfstraf ook tronkstraf ople. By 
die derde skuldigbevinding moet die hof die oortreder tot 
gewoontemisdadiger verklaar. 

Dr. Wirth wll nlks met die I 'n stryd tuss'.!n brocrs onder 
Oostelike ~enheidspropaganda aile omstandighedc verhoed 
te doen h~ _nic maar hy beklem- 1 moet word. 
toon dat diC Scb~an-plan on- En nic aileen die nasionale 
d~r geen omstand1ghede,_ sonder 

1 

jeug nlc maar ook die demo-

=::ng~::!~~~;e~ :~~d d~lc~o~~ kratiese jeug <Bond~jeugkring) 
vcrklaar dat die volk van Dults- h'.!t op sy Bondsdag m Hanover 
land nie agter Adenauer staan hom teen Adenauerui:ge eshp~:!~ 
nle. wapeningsprogram 

Ons moet dr. Wirth bewonder Partye, soldate-bonde - Jeug-
dat hy, wat self 'n lid van organisasics alma! protesteer 
Adenauer se party is, die m<>"d 
gehad het om teen Adcnaucr se 
vcrslawingspolitiek t'.! protcs
tcer. 

Hoe ver a! die kringe teen 
die Adenaucr-werk getrek I!! 
slen ons aan die houding op die 
Bondsdag van die huidige S<.-n
trumsparty. Die Sentrumsparty 
het altyd Adcnaucr gestcun en 
In dieselfde polilleke rigting gc
gaan as Adenauer se C.D.U. Di"' 
Sentrumsparty het ook vir die 
herbcwnpening van Duitsland 
saam met Adennucr gcstem. 

TEEN BE WAPENING 

t~en Adenauer. H ulle stcmme 
kan nie gesmoor word nic, ook 
nie deur die In volle- swang af
rollende ,.Europese leer"-propa
ganda wat met die dollars van 
die Marshall-plan betaal word 
nie. 

Die te€nstelling wat dag vir 
dag groter word tussen die volk 
en Adenauer dwing laasgenocm
dc om meer en meer hewige 
polisie-m'.!todes teen sy tccn
standers en die volk aan. tc 
wend. 

~~~GS O~ERDRUK 

wettc. Daar i'> in d ie cers te plek 
Adt nauer &e IUHlwending van 
llitler !>e onbe rot mde ontburge
rinc van {)Oliticke tetnstanders. 
Daar Is ten twecde Adenauer !'te 
annwcnding van Hitler se P ers
wet t~n j oernall'ite. l...aao;ge· 
nOC'mde bebeer op d ie oomblik 
a lle k oerante in Dult'lland. 

By voorbecld skrywc die on
partydlge kocrant ,.Fortschritt,'' 
onder die opskrlf ,.Vo~lvry" die 
volgende: 

.,Die Russe hct m~'t die base
jag teen die jocrnallste begin 
en bale is neergcvel. Maar nou 
slult Bonn ook die joernaliste 
op. Van 'n gevang~'nc het die 
publlcke aanklaer 10,000 Rm. 
borg vcrlang. Die mcnlng dat 
die pcrs in 'n demokratlesc land 
die ecrste en laaste woord mo-et 
he word In dl~ geslg van so 'n 
prysstyglng nutteloos. As die po
litiei en nndcr leiers ook vcrvolg 
word sal hulle die volk - vir die 
vryheid van hullc Iciers - laat 
betoog, maar ons jocrnaliste is 
maar net 'n paar en daarom is 
ons vo(lJvry." Tot sovcr di~ 

,.Fortschrltt." 

WORD AFGELITJSTER 

Die E ngelsc pers is a! dadclik 
op die agt'.!rpote oor die wets
antwerp en noem dit 'n nuwc 
ontwikkeling in die modernc• 

<Vervolg van vorige kolom> 

Dag vir dag staP'!l die getuie
nis teen Adenauer op. Die .,New 
York Times", die goed ingellgte 
Joodse koerant, skzyf: 

.,Die Bondskanselier bet die 
Dult.s<:! politick stap vir stap in 
die rigting van saamsmelting 
met die Weste gelei. Die Gealll
eerde Hoe Kommissaris vertrou 
dat hy dit .sal rcgkry dat Amcrl
ka se Europe~ planne in Duits
land aangeneem sal word." 

As Adenaue.r dan nou die hoop 
van d ie Oorwinnn.ar is - dan 
kan by nie die h OOl) van die 
Duitse volk, , die vurige ver
lange na die uur van bevryding," 
vervul nie, dit is tog helderklanr. 

Die Engelse Staatsckretaris, 
Nutting, het Adenauer die 
,Staatsrnan van Europa" g'.!· 
noem, en hom daarmee op die
selfde Britse voetstuk met genl. 
Smuts geplaas. 

Beier 

regsplcglng. Dit is egter glad 
nie so nuut nie. Tydens die at
gelope oorlog bet die Smuts
bewlnd ook verpllgte !'ttrawwe 
nan regter., voorgeskr~ f, onder 
meer dit dood'itraf vir it'mand 
wut openbare eiendom kwaad
will iglik be.,kndig met spring
stowwe. 

Met die steeds groter tocloop 
van naturclle na ons blanke 
stedc hct mlsdade van die aard 
waarna die w~tsontwerp verwys 
skrikwekkcnd toegeneem, nie 
net in omvang nie, maar ook In 
geweld. Huisbraak en moord bet 
al ampcr sinonlem geword in 
Johannesburg. lets moet g~doen 
word en nicmnnd beboort die 
minister in die weg te staan 
nie, hoewcl dlt nle 'n oplossing 
vir die hcle vrnagstuk is n ic. 

I>le bestc oplossing sal wees 
om on 'i blanke 11tede \TY te hou 
vnn natureUe-lndring:ng deur 'n 
hf•lt'id van algtbele skeiding -
soo'> d ie Voor t rt'kkers gedoen 
h t-t . 1\-f isdancl vnn die genoemde 
nard Is maar een n!!pek van die 
vrnngstuk van integrnsie van 
die naturel In on'! blanke eko
nomie<>e lewe. 

Tabak * 
Maar nou boor ons dat me

vrou Helene \Vcss~I. die voor
sitater van die Scntrumsparty, 
op die party-dag In Munster, 
teen hcrbewapcnlng gcpraat het. 
Sy hct die Wes-Dult.s<! mense 
gewaar~ku en hulle daaraan 
herinn~r dat in die oostclike dee! 
van Duitsland 20 mlljoen Duitsc 
broers en sustcrs woon en dat 

Adenauer wit verhindel' dat die 
wllreld weet w11t in Duitsland 
n.angn.an. So regeer hy vandag 
met Hitler se onderdrukkinr· 

Dat die tclcfoon in Wes-Duits
land bultcndicn gekontroleer 
word is bckend. Maar nou hoor 
ons dat ook die briewe onder 
sensors dcurloop. Uit Munnik 
hoor ons dat 'n Duitse burg~r 
sc brief aan die Engelse kom
missaris gcgcc is omdat dit nie I 
aileen private mcdedellngs be
vat hct nlc maar w~J ook poli
tick. 

maak Beier SigareHe 

Op 4 Fcbruarie 1942 bcrlg Die wat pas by di<:! crns van sy 
O.B. as volg van die pas lnge- taak. 'n Mens sal ook van die 
steld~ Vryhcldsdagvlcrlng: Iede wat daarhecn gestuur 

, By (t'leentheid van die Be- word daardie lewenscrns ver
hee.rraadwergadering op 22 wag wat jy soek by 'n man wat 
J anuarie in Kaap!>tad l die bewus is van sy verantwoorde
Vryheids,lam wat va n 1\Iajuba , likbeld tecnoor sy volk en di~

at na die Knaplandse hootkwar- gene wat hul saak aan hom toe
t ier gebrlng i 'l, en wanr dlt nog vertrou het. 
brandend gchou word, deur die ,.Vir die besoeker wat meen 
generaals na hul vel"<kl'ie ge- om hierdie eienskappe daar aan 
biede geneem waar d it In be· t'.! tref, wag daar 'n skokkende 
waring gehou sal word by d ie I teleurstelling-so vir 'n rukkie 
verskillende verantwoordcllke altans. Dit neem hom cgter nie 
otfisiere tot op 27 :t'ebruarie lank voordat hy a! die sorge 

Dit Is verraad en uitlewcring 
' 'an Duitse burgers deur Duitsc 
b~'amptes aan die vyand. 

Ook dit is lets wat Adenauer 
van Hltler-Himmlcr oorgenecm 
hct. Ook in daardic tyd was die 
pos gedwing om nile briewc 
wat vcrdag voorgckom hct ann 
die Gestapo uit te !ewer. Aa nge
:sicn Aclenauer vnndag nog nie 
'n Gesta po btt nic oorhnndlg 
b) die ge.,en.,ordt' briewe aan 
die En~ehe of Amerikaners. 

\ 'OLKSBEGEERTE 

Die ,.New York Times" v~rtel 
van 'n praatjlc v:at Adenaucr 
voor 'n vcrnamc kring Engelse 
gehou hct. Hy het gcs~ : 

(Vryheid'!dag) wanneer vry- en kommer van die !ewe en sy .,Ek belowe u vandag da t my 
heidsvu.re dwarsdeur die land volk vergcet h~t nie, want so- regering rules sal docn om kom
aangesteek sal word. Dit, ~>al nie dra hy oor sy eerste skok ge- mwlisma te bevcg Nl Nazism e 
a ileen 'n vierlng van die oor- kom het, word hy oormeester te ondr rcl ruk. Die gr ond11lag van 
winning op l\lojuba in 188lo wces deur daardie aangename g~'voel my l)Ortil'k is d ie !lamt werking 
nle, maar ters<'lfller tyd 'n bewys wat 'n mens beetpak as jy 'n met dl4' \\'e~te." Jly bE-ken dat 
vnn d ie voste voorneme va n vermaaklikheid soos 'n bioskoop die vercniging van \\'e'l- t'llt Oos
dle Afrikanervolk om hom in of sirkus bywoon. Daar hccrs Duit~land ' n hnrtewt> nll va n die 
die vryheidstryd te werp totdat 'n atmosfeer vol g rappige span- Duitse volk is, MAAR DAT HY 
die oorwinnhlK nogmaals be- ning, en met genotvolle bclnng- NIE OEWII ... LIG IS 01\-1 DIE 
haal is. .!!telling volg jy di~ hele debut. VRIENDSKAP VAN ENGE-

, Die vlam wa t In 1988 deur Jy word meegevoer deur lang LAND ES MIERIKA "VIR 
die Voort rekker tjles na P reto- toesprake vol tussenwerpscls 1 DAARDIE HARTEWENS \'A..~ 
ria ~redra ls, en vir d ie ntre· met die gemurmel van stcmme DIE "VOLK TE OFFER Nl E . 
lope twee janr by 1\lajuba op die agtergrond soos op 'n . . 
bra ndend ,.ehou 1•, word tans c dus· By wyle word d ie to Die Dtutse volk nocm sulke 

• ~ v n 1~- - ~ t"i Yolk aad" op die wyse oor die hele land nee! wild en onstuimig. Hier 1~ praa J cs " sverr 
versprel." 'n agbare lid oor 'n bank en Die Dultsc kocrant, .,Ham-

In verband met die parlement gcsels met 'n kollega, daar leun burg~r Abcndblatt" skryf: ,.Die 
wat toe in slttln&' was, bet Die 'n ander teen sy bank met uit- Duitse volk bet 'n vu.rlce ver
O.B. geskryf: gestrekte voet'.! bo op sy !esse- lan ge na d lt' uur van bevryding." 

,.Van di"! liggaam wat belaa naar, verskcie gaap in mekaar 
is met die hoogate wetgewing se gesigte en nog meer is be
van die land, wat bela.s is met slg om in en uit te stap. En 
die hoogste gesag oor die wej hler, ja bier word wett'.! gemaak 
en wee van die volk, sal 'n vir en oor log verklaar namens 
mens 'n waardlgheld verwag 'n volk! 

lUaar die naslonale oppos is ie 
weet dat d ie uur nooit sal alaan 
solank as Adenauer aan d ie be
wind is nle. 

<Vervolg In volgende kolom > 
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grootste verbruilcers van Suid-Afrika se eerstegraad$e t.abak. 
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fAJUEF VIB GEKLASSIFISEEBDE 
ADVEBTENSIES: 

Blllaboodellke K~DDis~a: 
(Verlowlng, buwellk, 1eboorte, 

atertgeval, In memorl&m, gelultwen
atng, ens.) 1d. per woord; minimum 
2/6 per pla.slng. Voorultbetaalb&M". 
VIr berballnga 25 penent a.tai&J. 

Bandelaadvertenalea: 
Eerste plaatng 2d. per woord. VIr 

berbalings 26 peraent atalac. 

lntekenj~eld op .,Die O.B." (ver· 
· skyn weekllks): 12/ 6 per jaar of 
6/3 per 6 maande. Voorultbetaal· 
baar. Stuur advertenategeld, beatel
llnga en lnlekengeld na VOORSLAQ 
(EDMS.) BEl'ERK, l'oebua Ull, 
KAAPSTAD. 

BETREKKINO OEVRA 
Ongetroode man, 32 j&&r oud, aoek 

belrekk•nr aa kantoorklerk In bandela· 
ondernemlnC In Kaapat ad. Hel twee 
jaar banMIJIOpleldlnJ na Std. VUI ge
had, a.sook praklleae ondervlndlng van 
kantoorwerk. Skryt aan Jf. Rade111~yer, 
~leobtraat 48, Oodtaboom. 612/ 1 

l'IEUBELS 
~IEVBEL.'!.-Seter .Meubela teen bll

llker pryae. BabawaenlJ•ea, atoolkarre
ljlee, drlewlete, llnoteuma, tapyte, ens., 
ook allyd In voorraad. Geen katelogu.s. 
Meld waartn u betanptel. - VISSEJl. 
i\IEUBELS, Lanpt.raat 179, Kaapstad. 

3/ 12/ll 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemdt 

Radto-tngenteun, Staatew~. Parow, 
verkoop en heretel Radio's en Elektrlese 
Toeatelle. Oereclltreerde Elektrlsiteits
aannemen. Foon 11·8435. 

HORLOSIES EN BRILLE 
H . I. IST.EYN, De VWlersstraat 11. 

Vaaco, K.I'.- Vtr horloatea en brllle 
Verkoop en repareer. Persoonlike a&ll 
dac. 19/ 11/ TR 

GRYSHARE 
ORl:SIL\RE herstel, skll!ers verwy

der, barerroel bevorder, jong voorkoma 
veraeker, dlt waarborg GR\'SHAAR· 
WONDER, die jongste JrunsmaUc• 
wereldwonder baar· en kopvelvoedlnga· 
mtddel u. Skadetoos, kleuntotvry, r.t· 
per bollel. geld met bestelling. BO:t:R£ 
OENEESi\UDDELS, Posboa 4:U2, 
lohanneaburc- C1/9/4~ 

ANTIGBl'S KU~"'SMATlGE JIAAR 
kopvelvoedlng. Herstel gryahare en 
baard btnne een maand tot natuurllk( 
kleur, of geld terug. Geen kleuratof. 
11/6 per bottel, posvry. Kontanl mel 
bestelllng. Dll!: BOEREVROU, I'Oflbus 
711119, lobanneeburr. FH/6/110 

'J)IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwllal ol 

aiekle en berate! u regmaUge erfenl• 
GESONDHEID. Ona beaklk oor d ie 
mtddela en bebandel aile s lektee. Skryt, 
ln!Jgllng graUa. - BOEREGE.liiEE'I
~llDDELS, l'oabns U1!, lobann~bur~t . 

Al / 9/ 49 

Voor a alle hoop 'an 1~n~•ln1 laal 
vaar, en u aan die ergate ondt rwt f]l, 
akryf dan vir oulaaa, aan DIE BOERE· 
VBOV, Poabu 7M9, lobann~•burc. 

<Nr. 1)1111 / 49 

LEWENSKOSTE 
STYG 1WEER 

Die Jewenskostesyfer vir die 
nege vernaamste stedelike ge
biede van die {)nie bet in De
sember 1951 gestyg tot 179.15. Dlt 
beteken 'n styging van 6.1 punte 
of • 8.5 persent op die vorige 
maand, bet die Buro "·ir Sen
sus en Statistiek aangekondig. 
Dit is die boogste maandelikse 
styging tot dusver. 

Die styging of daling van die 
l~wenskostesyfer word uitgc
werk op grondslag van die 
1938 pryse met 100 as gegewe. 
Dit beteken dat as mens in 
1938 £100 per maand spandeer 
het, moes jy in Descmber 1951 
sov~l as £179 lOs. spandeer het 
om diesclfde Icwcnstandaard tc 
handhaaf. 

Aangcsien die wcrklike le
wenskoste heelwat hocr is as 
die amptelike syf~r aandui kan 
veilig aangeneem word dat £200 
in 1951 soveel kon koop as £100 
in 1938. Dit beteken dat die 
man wat in 1938 £20 per maand 
verdien het en in 1951 £38 per 
maand gckry h<:!t, in werklikheid 
'n salarlsvcrmlndering onder
gaan het. 

Brittnnje het buite stemming 
gebly toe die politieke komitec 
van die V.V.O. Rusland verledc 
week skuldig bevind het aan 
v~rbreking van sy vcrdrag van 
vricndskap met nasionale Sjina 
(1945) deur sy aggressiewe be
leid In Oos-Asic. 

Australic en Nu-Seeland het 
saam met Amerika vir die voor
stcl g.-.stcm, tcrwyl lndie, lndo
nesiC, Israel en Birma daarteen 
gcstem het. 

<Vervolg van kolom IS) 

Koning die diepte van ons gc
voelens en die waardering vir sy 
tcenwoordigheid te toon. 

,Hierdie keer sal dr. D. F. 1\la
lan as eerste minister by dir 
dokke wees om Sy Majesteit sr 
Vanguard te ontmoet, Verlede 
keer was genl. Smuts natuurlik 
daar. 

.,In 19!1 b et' lede van die lif'

naat en volksraad 'n ge .. ament
like adres van verwelkoming aan 
die Koning gerig kort na. sy 
aankoms. Slegs 11 Nasionale 
volksraadslede bet aan die ver
welkoming van die Koning def'l: 
geneem, en nog dr. Malan nog 

Besoek ons Talc ln die Wandel- enige van die 1eiers van die ller
canc, Groote Kerk-rebou, vir enigde Party het bul sltplekke 
Radio'a, Elektrlese Toestelle en in die volksraad geneem toe led~> 
Meui»IL Skryt aan ons Pos- bymekaar gekom het om 'n 0()

bestellinpa.fdt~Unr, Phil 1\lorkel, I tog met die speaker nan die spits 
P011bus 27!1, K-pstad. te vonn." 

Ander Se Menings 

S.A. se Hulp Kan 
Nie Red 

Engeland 
Nie 

In twee hoofartikels wat ietwat verskil in dienstigheid behandel Die 
Burger Suid-Afrika se selfopoffering ter wille van Britse solventskap. 

Op 29 Januarie verklaar die blad dat Suid-Afrika nie regstreeks 
betrokke is by die Bri~sc geldelike krisis nie, en dat ons ons pond kan los 
maak van die Britse, maar dat dit tog in ons belnng is om Brittanje van 
hankrotskap te help red. 

,Maar as ous gaan doen wat in ons vennoc is om die waggelende 
Britse pond op sy bene te hou, dan moet daar ook die versekering wees dat 
veral Brittanje nie in gehrE>k gaan bly om aan sy kant die nodige te doen 
nie, want dit is wesf'nlik 'n Britse krisis." 

Die blad verwys dan na min. 
Ravenga. se optimisme in bier
die verband, rnaD.r lug darem sy 
twytel of die ,magtige Britse 
vakbonde wat die politieke &tryd 
namens die Sosi!llistie!>e Party 
t~n die huidige Kon&enmtiewe 
regering ,-oer, daan·oor te vinde 
sal wees." .,On~ moet beken dat 
ons 'n mate van tw)"lcl en klein
gelowigheid nie kan ondl'rdruk 
nie." 

Nadat die blad nogmaals be
klemtoon dat daar vir die Unie 
nou gccn andcr uitwcg is nie, be
toog hy: 

, Hierdie drrdo krisis binne vyf 
janr leer l'gter ook dat die Unie 
allc'! in die werk moet stel om 
dit ,-ir on& moontlik te maak 
om die band met sterling te 
verbreek met minder nadele as 
wat so 'n &tap tans vir ons sal 
inhou. Die ge,•aar is wesenlik 
dat &terling sal ineenstort. l\laar 
daar Is miskien groter gevaar 
dat die Britse pond kort-kort 
,matig' gl'devalueer sal word en 
dat ons saam sal doen in die 
vrome hoop <lat elke devaluasil' 
<lie lalu,te sal wees, sonder dat 
die voortdurcnde verarming van 
die &pn.rende dee) van die volk 
ook in ons belang is of deur <li<• 
stand van ons geldsake voorge
skryf word. 

ANDER )lARKTE 

, Om op eie bene sondcr vrccs 
vir alte kwaaie gevolgc tc kan 
staan, moet ons marktc vcral 
vir ons vrugte en wyn, en kapi
taalbronnc buite Brittanjc sock 
... Niks wat ons kan doen kan 
Brittanje solvent hou nir. Baie 
wat met die Engelse pond kan 
gebcur, kan Suid-Afrlka rgtcr 
in die omstandighcdc van van
dag aan verarming, ontbering en 
ontwrigting blootstcl. Dit Is vir 
ons van lewensbclang om ons so 

is oor die hulpverlening self, die 
nadeligc gevolge op die Suid
Afrikaanse belastingbctaler gaan 
uitbuit by d ie volgcndc vcrkic
sing en laat daarop volg: 

,Suid-Afrika kan iBrittanje nie 
solvent boo nie. Danrvoor i& 
die Britse nood te groot en om 
krag te min. As dif' Verenlgde 
.Party nou die u itwf'rking \ru: 
die beloofde hulpverlening op 
die belastingbetaler wil gebruiJ. 
as atspringplek 'ir politieke 
propaganda wat die volgendf 
verkiesing vir dJe Sappe moe( 
wen, clan ontstaan die Yraag vir 
die regering of die nadele ver
bonde aan die bulpverlening nie 
groter as die voordele sal wee~ 
nle. Daarop moet die opposisi~> 
in die eerste pla..'\S antwoord." 

BELA..~GRIKE ,NADEEL" 

\Vatter magtige faktor is die 
partypolitif'k darem nie! Die 
party van dr. 1\lalan is b iUlStig 
bereid om hulp aan Brittanje t~ 
verlt'cn al kan dit Brittanje nie 
red nie en nl moot die Suid
Afrlkannse bela.,tingbetaler daar· 
voor op<lok. Dit is geen oorwe
ging nie. 1\laar die blote feit 
dat <lie Verenigde Party, dalk a~ 
gevolg van sulke hulpverlening 
ann bewind kan kom, sodat hy 
die hulp nan Brittanje sal ver
leen en nie dr. 1\>lalan nie, dit is 
'n entstige saak wat wei oorwe
ging verdien by die bulpverle· 
niug ann Brlttanje! 

BEDENKINGE TEEN 
BRITSE WERKERS 

was gcse dat die reeling tot wc
dcrsydse voordeel is. Ons was 
later in die Britse handelskamp 
gci'solcer. Ander markte was ver
waarloos en ons moes baie suk
kel om kontakte elders tc maak. 
Die handel met die Vastcland 
moes boonop nog deur Londcn 
gaan. 

Tydens die bewind van die ccr
stc Nasionale regcring is po
gings aangewend om rcgstrccks 
met die Vastcland van Europa 
te handel. Toe die Vasteland wcl
varcnd word, moes oorlog uit
breek. Die gevolg van die twee 
wereldoorloe was 'n verwocste 
mark vir almal. Engeland in· 
kluis. Om alles te kroon, was 
daar vir Engeland vyf ,.duln
kerkcns,'' nl. Indlc, Pakistan, 
Palestina, Persiil en Eglpte. Nou 
is hy verlam en verarm. Die 
Britse vorm van naslonaal-sosia
lisme. het Engeland nog mcer 
verarm en aan die Britte 'n lui
lekker lewc bcsorg o.a. gratis 
brille en vals tandc. Suid-Afri
ka mocs toe insprlng en met 
1evaluasic help en tydelike ver
ligting bring. 

l\fi~' OEDOE..~ 

Ten spyte van waarskuwings 
en vcrmanings het die Brit min 
gcdoen om te hcrstcl, terwyl an
dcr volkc grotendeels herstel hct . 
Gedurcndc die bewind van die 
Arbridcrs rcgering het fabrieks
wcrkcrs dlkwels in die middel 
van die dag en week hul baad
jies gcvat om ,voetbal te gaan 
kyk," m.n.w. die Britse kop was 
dlcp onder die sand. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!''''._. ........ _.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::::::::!!!!!!!ff 1 sterk moontlik tc maa~, t'n dit 
§i :: vereis dat ook ons bmnc ons 

Bedenkinge teen die Britse 
steenkoolmynwerkers se plig-.;· 
besef in 'n tyd van landsnooc! 
word geopper deur clie Cape 
Times in verband met die 
Britse ekonomiese krisis en 
die maatreels wat vir die op
lossing daarvan getre( is. 

Skiclik gaan die rooi Jig op en 
Oom Klasic moet weer hardloop 
om tc sicn of Suid-Afrika weer 
'n pnar stuttc kan verskaf, na
tuurllk ook tot ons eie voordecl. 
Intussen docn Suid-Afrika sc 
vyande bier te Iande en in Enge
land lustig mee aan 'n veldtog 
van beswaddering teen Suid
Afrika en sleep selfs die Koning 
ook daarin. Ons word moeg 
daarvan en sal later nie meer Ius 
of krag he om tot liefdadigheid 
by te dra nie. Ons sal ook n 'c 
Ianger vir Engeland kan of wil 
abba nie. Suid-Afrika staan 
fcitlik gelsoleer in die Britsc 
handelskamp, en solank die 
Britte vooruit kan sicn na 
,stutte", sal bulle 'n hoo Iewen
standaard handhaaf en nog vin
niger op bankrotskap afstuur, en 
Suid-A.frika sonde'r handels
vriende op die vlakte laat. 

i l w f I k :: vermoe sal leef. Daardcur sal 
-•1 er nte enare op j~ ons tegelykertyd 'n grotcr bron J1 g van k~ vir sowcl die sterling-•' DIE 0 B l ~ ~~~n ~0~~~ .. we reid in die algc· 
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Stuur asseblief die O.B. aan (skryf naam en 
adres in blokletters): 

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

AD RES 

* Bovermelde nuwe Ieser hct self ingeteken op Die O.B. 
* Ek taat Die O.B. op my rekening na bovennclde Ieser 

stuur. 
<* Krap ult wat nie van toepassing is nie.) 

Tydperk van intekening waarvoor betaal word is 

:: 
1: 
li 
1: 
li 

~ ~ 

II 
....................................... en e ag wat 1nges u1 b dr . 1 't !:.=-== 

1: 
ii 

·; word is£ .................. : .................. s ................... d. 

Handtekening en adres van afsender: 

I 
I 

II Inteke~~~~~·: .. ~~;~· ·~~~ · ·;~~- ·~~- ·~;~ .. ~~~ .. ~~~~~: .. · II 
II Voeg asseblief kommissie by plattelandse tjek. !i 
1!...-_._ • ._ .. .._"'iiiUUMU.iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii;;iu.en;;ouii_;;;;;;o;;;;;o;;;;;_._._._. •• ;;;;"'"';;il 

SAP-BLYDSKAP 

In 'n daaropvolgcndc hoofarti
kel beklcmtoon die blad dat hulp 
aan Engeland in die uur van sy 
nood in die cerate plaas hulp 
aan Engcland Is ,wat die Britte 
des te mecr sal waardeer omdat 
ons nie regstrecks by die drei
gende insolvensie betrokke is 
nie, want bankrotskap bedreig 
nie die Unie nir." ,Wattcr vorm 
die hulp aan Engeland gaan 
aannccm, is voorasnog nie be
kend nie. Wcl weet ons dat dit 
offers van die Unie sal verg en 
dat dit moontlik is dat die ge
wonc burger die uitwerking van 
die hulp aan Engeland in meer 
as ccn opsig sal voel. Die oppo
sl~ole beboort dit te weet en te 
''erwt'lkom ... In bierdie beson
dere geval \'envag 'n mens dus 
sap-ingenomendheid met die be
Ioofde bulp ann Engeland, en dit 
wor<l ook uitgespreek, maar 
<lnarbcnewens ook iets anders." 

WIL ~lUNT SLAAN 

Die blad verwys dan na tekcns 
dat die opposisie, boewel hy bly 

Die blad verklaar dat dit ni<• 
duidelik is hoc sommigc van dk 
besnoeiings van landsuitgawc 
kan bydra tot 'n vcrllgting van 
die buitelandse bctallngsposisic 
van Engeland nie, maar In ccn 
opsig kan daar wcl ,hcclwat be· 
reik word sander enigc ongcrief, 
en dit is indien die Britse steen
koolmynwerkers bt>reid h om 
die steenkool te !ewer \\aartoe 
bulle wei in staat i~. ,Dit rym 
nie dat met groot uitvoermarkte 
voor ban<le vir Britse steenkool, 
dit vir 'n land met die grootst~ 
en sommige \'an die bf'ste steen
koolnt'erslae in die wercld nodig 
is om stecnkool uit Amerika in 
te voer nie. Dit word nou ver
mindcr, en <lit strum te besien 
ot <lie Brit~.e steenkoolwerker sy 
verantwoordelikhede sal na.
kOJn.." 

WIL ENGELAND 
NIE MEER ABBA 

Ek is 'n voorstander van ware 
redmiddels, maar in hicrdie ge
val le die redmiddcl in die Brit 
se eie hande. 

GROOT WELKOM 
VIR KQNING 

HIERDIE KEER 
,Daar sal geen a.arseling 

wees in ons verwelkoming 
(van die koning) op 26 1\la.art 
nie," skryf 'n medewerker van 

Hoe Lank Nog, Noordweste, die Cape Argus. 
skryf in Die Burger: ,Ons wcct wat om hierdie keer 
Ecrs was Engeland die groot- te doen, en ck is oortuig dat ons 

stc koper van ons produkte, en "'tn staat sal wees om aan die 
later was dit andersom. Altyd (Vervolg in kolom 3) 
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DIE O.B., WOENSDAG, 6 FEBRUARIE 1952 BLADSY VYF 

VERSET TEEN ~ NASIONALE 
AGTERUITGANG IS NODIG 

• 'n Besonder vrolik e en optimistiese stemming het verlede Woens· 
dag geheers op · die maandeli'kse hyeenkoms van vroue-offisiere van die 
Skiereiland en omgewing toe onder m eer ret'lings getref is vir die gesament· 
like viel"ing van Vryheidsdag (27 Februarie). Daar is hesluit om weer 
soos verlt>de jaar 'n groot sentrale samell·ek by Hardekraaltjie, Bellville, 
te bou, maar aangesien 27 Februarie in die middel van die week val,~sal 
die hyeenkoms waarskynlik op Saterdagaand, I 1\-laart, plaasvind. Hieroor 
sal egt(~r nog finaal in oorleg m et die gebiedsleier, dr. F. D. du Toit van 
Zyl, besli~ word . 

Op die aand van 27 Februurit> sal die kommando's afsonderlik op 
die onder!'Okeie hoogtes in hul omgew ing die vryheidsvure laat brand as 
teken "·au die Ossewabrandwag se onverswakte strewe na algehele volks· 
vryheid. 

Die vergadering was bly om 
ook die onderleier, mnr. J. A. 
Smith, en mev. Smith aanwesig 
t~> he. Mev. M. van Rooyen 
(hoofkommandante) het voor
gesit en die verrigtinge is deur 
mevv. Junghans en Tredoux on
derske:dellk · met gebed geopen 
"'n gesluit. 

Nadat mnr. W. R. Laubsch.er, 
voorligtingsoffisier, die vroue 
toegespreck bet, het die onder
Icier in 'n toespraak aangetoon 
hoe ons land op nasionale gebi~d 
agteruit gly en die noodsaaklik
heid beklemtoon van 'n nasio
naal-republikeinse organisasie 
wat as wagter op die mure moet 
staan. 

Met verY.J'Sing na dill algeme
ne volksverslapping h()t mnr. 
Smith gese dat 'n mens jou nle 
maar oorgee aan die kragte van 
die wereld nie. As moeder gaan 
mens voort om jou kind die 
r4'gte opvoeding te gee ongeag 
hoe boos die wcreld is, ~n dit 
is in dieselfde gees dat die Os
sewabrandwag die pllg bet om 
sy stem te laat hoor teen die 
nasionale afdwallng. Suld-Afri
ka word al m 'ler internasionaal, 
ook weens die groot gctaile im
migrante wat vir 'n bestaan 
hierheen kom, en wat 'n natuur-

like ontwikkcling is. :\laar die I die nasionale koers verder in 
Afrikaner het die pUg om daar- die verpligtlngc wat namens ons 
tE"E'noor die nn!>ionale rigting te land op militere geb:ed aange
handhaaf, en nou it. dit 'n felt gaan is. Onder genl. Smuts is 
dat dnat' geen enkele ander or- daar noolt vcrpllgtinge buite
gnni'!n'!ie I'! wat ruerdie nasio- 1 kant Afrika in vredcstyd aan
nale rigtir~g 'andag onvervals vaa~ nie, ~aar vandag bet Suid-
bevorder me. Afr1ka m1ht~re verpligtings tot 

GEEN BESIELING in die Vcrre Ooste. Van ons 
Ons volk word in sy boesem knapste seuns word in Korea by 

by die dug minder nasionaal. die tientallc afgcsklet "'n dit kos 
In ons skole ls daar ge•m na- ons land £2 miljoen per jaar 
slonale lnspirasie nie omdat die om hulle daar te laat afskiet. 
skole neutraal moet wees - so Engeland bet kommunistiese 
ncutraal dat Die Stem van Sjina as 'n staat erken, en ter
Suid-Afrlka nie oeers daar ge- wyl ons st>uns onderweg was 
sing mag word as ons volks- om il\ Korea tt>en SJinese kom
lied nle. Die vryheidsgedagtc muniste tc gaan veg, het Enge
word nie by die jeug lngeent lund nog steeds oorlogsmate
nle en daar is ook nie organisa- riaal aan Sjlna gelewer. 
sics buite die O.R wat dit doen In d!e Midde-Ooste, waar die 
nie. Op politi'!ke gebied Is ons Arablese wereld in opstand kom 
besig om afgeslinger te word teen die eeuelange uitbuiting 
van ons eie nasionale rigting na van Brittanje, bet Suid-Afrlka 
die Empire-rigting. Wat die vry- nou by voorbaat onderneem om 
heidsideaal betref Is daar reed!! t'l gaan vcg, en ruerdie verplig
perke gestel - Suld-Afrika sal tlng is aangegaan sonder enige 
selfs as hy 'n republiek word raadplcging van die volk of par
nie met die Britse Empire breek lement hoegenaamd. 
nie, maar d~el daarvan bly. Hy OFFERS VIR ENGELAND 
sal, as hy omt 'n republlek word, 
dit net in naam word, so is die 
boJeid vir die toekon1s nccrgcll!. 

VERRE OOSTE 
Ons sien hierdie afwyldng van 

Daar is so pas weer bcsluit om 
Brlttanje uit sy bankrotskap tc 
red, ook sonder raadpleging van 
die volk of die parlement. Die 
Afrikaanse volk moet nou groot 
offers bring om Brittanje te red. 

BETREUR NASIONALE 
AGTERUITGANG 

As in sulke omstandighede 
daar geen mondstuk is wat teen 
ruerdie afwyking van ons tradl
sionele beleid kan waarsku nle, 
waarhcen gaan ons volk? Bier 
moet ons nie vra wnt ons kan 
bereik nie, maar wat ons pUg 
is. As mense wat g('Cn<;ins ge
kompromitteer is ni~, i'! dit ons 
tank en plig om &oos wagters 
op die mure te wnarsku. Ons 
weet ons word op die oomblik 
oorskadu deur die partypolitieke 
gedoente, en In die volgcndc ver
kiesing sal ons s"lfs heeltemal 
vergete w~es, maar nog nooit 
het 'n volk sondcr vcrsct gebly 
op die duur nie, en ons moet ons 
plig net geduldig doen. 

2\lev. E. A. O'Neill, Elandskloof, 
Dullstroom, l-tkryf: 

f
Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 
·····---

Laat ons toon dat dit ons erns 

BRITTANJE. TROTS OP 
UN/E. SE. BYDRAE. 
IN MIDDE.-OOSTE. 

Brittanje is baie in sy skik met die Unie se deelname 
a.an die verdediging van die lUidde-Ooste en die omvang 
van die verpligtinge wat deur <lie Suid-Afrikaanse Regering 
aanvaar is, het die 1\linister van Verdediging, mnr. F. C. 
Erasmus, verlede week in die Volksraad gese. 

Min. Erasmus het 'n ooodskap 
van die Britse rcgcring voorge
lees wat as volg lui: 

.,Ons hartlike waardering 
vir die groot (substantial) en 
waard'!volle bydrac waarop die 

Boerejeug-Laer 
Tydens Fees ' 

Unie-regcring besluit het ter 
verdedigmg van Afrika in die 
M'ddc-Ooste." 

Die enigste versekering wat 
die minister ten opsigt~ van op
kommandering gegee het, is dat 
hy vir die huidige nie ber('id 
is om konskripsie te oorwccg 
nie, en dat hy ,.nie daaraan 
twyf"!l nie dat daar mecr as gc
nocg vrywilligers sal wccs as 
die dag sou aanbrcck." All'! voor
bcreidings is reeds gctrcf vir 
die uitstuur van 'n ckspedisie
mag buite ons grcns~. 

Mnr. Erasmus was nle bereld 
om besonderhede te verstrek 
omtrent die verpllgtings wat in 
die Midde-Ooste aangegaan is 
nie, maar hy h'!t gcs6 dat die 
parlement geraadplecg sal word 
sodra oorlog uitbreek. 

Die Boerejeug van Kaapland 
oorweeg dit om 'n laertrek ty
dens die Van Riebeeck-fees in 
Kaapstad te reel, maar die fi
nale beslissing hieroor sal af
hang van die .aantal Boerejeug
lede wat dlt gaan bywoon. Ge
volglik word alma! wat in so 'n 
laertrek belangstel vcrsock om 
binnc die eersvolgcnde vecrtien 
dae hul name te stuur aan die 
Boercjeug-hoofkwartier, Posbus 
1411, Kaapstad. Hierdie raadpieging sal na
-------------- I tuurlik maar van dieselfdc 

Moet Nasionale 
Gevoel Eerbiedig 
'n Bedekte waarskuwing aan 

Brittanje dat hy die Eglptiese 
nasionale gevoel moet respek· 
tecr is verlede week deur die 
Amerikaanse minister van bui
telands"' sake, Dean Acheson, 
uitgespreck toe hy gese bet dat 
die onrus in Egipte en Tunisie 
nlks lnders is nie as die aan
stccklike Idees van vryheid, g'!
regtigheid en onafhanklikheid 
van die Franse en Amerikaanse 
revolusies. Dit moet benad'!r 
word met die wyshcid wat ver
hocd dat 'n man voor 'n aan
stormende sneltrein sal gaan 
staan, het hy gese. 

Acheson het beklemtoon dat 
di'l Weste homself nie moet vcr
eenselwig met die strulkclblok
ke wat in die pad van 'n ver
andering in daardie gebiede 
staan nic en hoewel hy nle di'! 
name van Engeland en Frank
ryk genoem bet nie, word sy 
uitlating as 'n teregwysing aan 
bulle beskou. 

waarde wces as dh~ van gcnl. 
Smuts in die vorige tw'le oor

l Joe. En d:c<,('lfde geld vir die 
,vrywilligers" wat in die jong-;te 
oorlog op so 'n wyse dcur ,_,key
men" na. \·ore gedruk is dat on
danks A.frikanervcrsct teen die 
oorlog twC('-dcrde van die troe
pe Afriknanssprekendes was. 

Tee-Aa~d Op 
Constantia 

D:e volgende tee-aand van 
Kaapstad:sc O.B.-lede is gere<:l 
vir 14 Februarie aan huis van 
mev. E. Latcgan, Welgelee, Con
stantia. 

Soos verlede week in Die O.B. 
berig, hct hierdie huislike same
komste 'n maandelikse instel
ling in die Skie::eiland geword. 
Daar is geen tocsprakc nie, net 
gesclllgc verkeer met 'n klein 
bydrae ten behocwe van ons 
blad. 

BRILLE . 
Bring u oogarts se voorskrifte \'ir brUle na ous. 

GOEIE WERK TEEN BU,I.IKE PRYSE. 

Hulle se die O.B. is dood en 
daar is nikts meer vir ons oor 
nie, maar ons leuse is diep in 
ons s icle gcgravcer. Ons sit stil 
en oordlnk ('n bid - nog nooit 
hct 'n ware gcbed onbcantwoord 
gebly nie. Die Here bet Gideon 
fyn laat uitsoek, dink net aan 
die groot skarc krygsmanne wat 
gcantwoord bet aan sy oproep, 
en die handjievol wat die Here 
aan hom tocgeken het. As ek 
nadink aan die enkele briewe 
van ons staatmakers wat so 
nou en dan uitroep Hou Ko~rs! 
soos in ons uitgawe weer van 16 
Januarie van mnr. P. G. Kilian, 
Middelburg, wil ek uitroep: Ja 
broer Kilian, dit was en is ~aar
lik 'n voorreg om O.B. te wees. 
Om reg en geregtigheid te hand
haaf om eerlik met jou gevoel 
voor 'n dag te kom. Ek verwyt 
myself elke dag die X-tek€!h wat 
ck laaste verkiesing getrek bet, 
eerste maal in my hclc !ewe. 

Ek weet amper nie hoe Qm die 
smart uit te druk nie. En dan 
dink ck • aan die lleflikc uithou
vermoe van die kleine bende -
voorwaar, ons kan nie help om 
'n beskermcnde Hand daaroor 
te slcn nie. 

As mens dan agteroor leun in 
jou stoel van gcdagtes en uit
staar na die gesingseinder, dan 
Ices mens helder aan die horison 
gcskrywe: My God, my Volk, my 
Land, Suld-Afrika, en dan val 
daar 'n soet druppel in die bitter 
beker van di~ wat al die 
vervolglng verduur bet as hy die 
kamerade se briefies lees van 
standvastlghcid in ons kostelike 
O.B.-blad. Nou onlangs, met die 
ontvangs van die koets op Bel
fast, het dit my so gegrief. Toe 
ek na die uiteensetting van ons 
volksgeskiedenis deur 'n sekere 
dr. Van Rooyen van Pretoria ge
lulster hct. Jan van Riebceck 
Is maar as 'n ou tydelike kafee

is vir di"' vryhcldsaak, ook nou 
weer op 27 Februarlc wanneer 
ons Vryheidsdag vier. Elkeen 
moct in sy eie omgcwlng opnuut 
begin organiseer, .al is dit net 
met tw-:-c of drie om mce te be-l 1 
gin. Idc,ologles staan die Osse- • 
wabrandwag stcrk en waar onr 
op die vooraand van groot poli
tieke gebeurtcnisse staan, moet 
ons nle vcrslap nle, en v'!ral 
sorg dat ons blad sterk bly en 
sterker gcmaak word. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD 

.Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN 
Besoek ons of skryf om besonderltede 

NET 'N PAAR ITE~fS -t 
Alles voer my gedagtc nou te

rug na dr. D. F. Malan na sy 
eerste beginsel in die parlcment; 
toe genl. Smuts mocs oorvlicg 
om hom in te smokkel as lid 
van die koalisieparlement; dan 
weer sy uitspring en · skreeu, 
suiwer nasionaal en 'n gesulwer· 
de partykonstitusie wat daartoe 
gelei het dat die eerste minister 
van die gcsuiwerde party nie 
oorsee sal gap.n na Engeland 
n'e; die bohaai oor genl. Smuts 
se engelse en Britse gesindheld; 
die stawing van die O.B.-gevoe
lens; die woorde: raak hulle aan 
die O.B. dan raak hullc aan my. 

En dan die bittere vervolging 
van di'! O.B., die beswaddering, 
die verdrukking, die bcledigings. 

Oorwegend Britse 
lmmigrante 

mannetjie bestempel en republl- Daar het verlede jaar nog 
keinse boere sou so lafhartig ge· steeds meer as dubbel sove~J 
wees het dat toe 'n beroep op immlgrante uit Brittanje a! 

bulle gedoen is om teen 'n scker enlge ander Europese stamland 
kafferstam in Sekokocn!eland tc na die Unie gekom. Altesame 
veg, het maar van tweeduisend 5,225 Britte bet na die Unie ver
man net veertig gestorm en ver- huis teenoor 2,050 uit Duitsland, 
loor. Ook dat die Britte noolt 1,890 uit Nederland, 985 uit Ita
kwaaie bedoelings teen die Afri· lie, 416 ult Rhodesie, 248 uit 
kan~rs of liewer teen die repu-~ die Verenigde State, 181 uit 
blikeine gehad het nle. Soos ek Switserland, 176 ult Belgie; 148 
dit nou eintlik verstaan, het uit Frankryk, 121 ult Oostenryk, 
hulle ult liefde geveg en ver- 120 ult Denemarke, 119 ult Swe
volg. Die 26 dulsend vroue en I de, 111 uit Griekeland, 108 ult 
kinders is uit liefdc vermoor. IP.rland en 99 uit AustraliC. 

om u ln staat te stel om ons pryse te \'er~orel;\·k 

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... ... f11 15/- f'lk l 
Mercury Draadheg-masjlene ... .• . .. . . .. ... f1! 29/6 elk 
Dubbcle Glas-Inkpotte .. . .. . ... ... .. . ... ... ... 1ft 6/9 .f'lk .. 
Afrolpapler, 13 dm. x 8 dm. .. . . .. ... .. . @ 7/- per R1E'm 
Tlkpapler, 13 dm. x 8 dm. ... ... . .. ... @ 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. ... . .. .. . ... @ IS/7 per Rit>m 
Losblad Grootboeke - aile groottes In voorraad, 

pryse vanuf f3/IS/-

A.lle Kontoorbenodigdhede t·oorrodig - Dit ~ 
sal u betaol om u rolgendl! /)(•Stf•llin~t 

l 
by ons te ploas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD Telefooo 2-70'71 

~ ~ ~ 'SirT"" !ir: 

I 

;j 



SLADS'Y S~S DIE O.B., WOENSDAG, 6 FEBRUARIE 1952 

lets of Iemond 
Moes Verander 

Het 
Die eentonige berigreeks oor wat en waa.r die Britse 

koning in Suid-Afrika. ga.an eet. wat by gaa.n aa.ntrek, 
wa.t by te sien sal kry, watter geboue '\ir bom skoon 
gemaak word, ens., ens., bet reeds sowel in die Engelse 
a.s die Afrikaa.nse pers 'n aa.nvang geneem. Tipies van 
hierdie soort berigte, is die volgende in die Cape Argus: 

,Spoorwegstasies langs di~ ko- 1 
ninklike roete van Durban na 
Umdoni P ark sal buitengewoon 
net en skoon wees vir die be
sock van die Koning, die Ko
ningin en prlnses :Margaret. 

Verliefdheid 
By Vroue 

Krugerdag en 
Koningsdag 

\Vaar die opposisie tans wei
nlg gelcentheid kry om die re
gPrillg te opponeer in sy bui
telnndse, Empire- en oorlogsbe
leid, moet hy maar gryp na 
strooitjies soos die bennming 
Krugerdag in die wetsontwerp 
op openbare vakansiedae. 

Die kommissie wat drie jaar 
gelede al deur die regering aan
gestel is om 'n nuwe vakansie
Jys op te stel, en waarop ook 
eentalige Engl.!lsc gcsit bet, het 
'n ccnparige aanbcveling uitge
bring wat deeglik toegee aan 
Engelse sentiment dcur die in
sluiting van 'n .. ~tlaarsdag'' en 
'n .,Koningsverjaardag" - 'n be
sonder ruime toegewing teenoor 
die enkele nasionalc Afrikaner
dag op 10 Oktobcr. 

Vryheidsoproep 
<Vcrvolg van bladsy 1, kol. 5) 

soos die aangaan van 'n oorlog 
teen die Noord-Koreane wie ~ 
optrede teen »ritse en Ameri
kaanse gcldb~nge Is. 

VASGEKOPPEL 

groot opofferinge sal mot"t ge
troos, 'n Jaer lewenspeil sal 
moet aanvaar en dat dit ont
wikl{clingt• sal strem. 

Aileen hicrdie voorbeeldc bc-

Spanne w~>rkers het reeds be- Op 'n vraag oor die oorsake 
gin om die vuilgoed langs die van verliefheid by vroue het 'n Dis te hope dat die regering 
spoorlyn op te ruim." 1 siclkundige van Oxford, dr. F. ni~ nog vcrder sal atwater aan 

D!e derde y·oorbeeld - en dit 
geld weer ons ekonomiese be
staan - is die deur die volk on
geoutoriseerde vaskoppeling -van 
al ons besittings - ons gnnse 
ekonomiese bestaan ann die 
bankrOtgaande Brittanje. Son
der die volk of die volksraad 
vooraf te raadpJeeg het ook 
hierdie ekonomiPse onderwer
p:ng gevolg op die van politieke 
en militt-re nard, soos reeds gP
noem. \Vat aangekondig is, is 
net dat dit klaar gedoen is, dat 
Suid-Afrika sy goudreserwe, die 
karige £67 miljoen moet inwPrp 
vir Engelnnd, <lat die volk hom 

hoort g<'noeg te wees as 'n aan
wysing hoc groot die taak van 
ons Volksb~wcging is as rlg
tinggewende organisasie op 
volkspolitieke gebied. Dit is om 
hierdie rede en y·ir rut'rd e doel 
dat ons as lede van die 0'>se
wabrundwag m et groter , .lhbe
'!lotenheid en groter offers Vry
heid'tdag, 27 Februarie, vanjaar 
mot't nader. Ons moet van die 
omstandighed~ gebruik maak 
om ons volk tot die stryd om 
vrywording aan te spoor. My 
bcroep is op alma! en elkecn om 
vanjaar oral dwarsdeur die land 
Vryheidsdag te gedenk. Laat al 
die kommando's tog in hul on
dcrskcie afd~Jings, of gesament-. E. Engcland soos volg geant- dte reeds dunne aanbevelings 

In d teselfde propagandagees woord. ' van die kommlssie nie. Kruger-
maar met minder tipiese inhoud ,Ek ·glo nie vroue weet waarop dag is vir die Engelse element 
lui 'n berig in Die Burger on- hulle verlief is nie. ' n doring in die oog omdat dit 
der die opskrif ,Koning Proe ,My gevoel is dat gewone binne 'n Britse koninkryk nog 
Dalk Braaivl~is": , Die Afri- vroue net soos voeis In die broei- spre.ek van republikanisme. 
ka.anse gemeenskap aan die seisoen handel. Hulle ervaar 'n ,Koningsverjaardag" sal egter 
Suidku<; van Natal het aange- drang om voort te plant en 'n in die soort republiek wat dr 
bied om 'n braa~vleisaand en familie op te bou. En dan be- Malan in gedagte het, waar die 
volkspelevertoning ter ere van gin hulle rondkyk vir •n geskik- koning nog ,hoof en simbool" I 
die Konlngsgesin te reel wan· te man. Sodra hulle een raak- bly van die Brltse Statebond, 
neer hu1Je met vakansie na loop, is bulle ,verlief' op hom." I natuurlik heeltemal pas. 
Bothahuis kom." Die berig voeg Die geleerde doktor vertel 
daaraan toe dat dit op dieselfde voorts dat die vrou slegs aandag 

Staal-offer 
lik vergader, mel{aar opwek tot 
groter standvastigheid en diens. 
Laat ons ook met hicrdic ge
leentheid ons fondsc weer aan
vul, (soos allc andcr oganlsasies 
dit nou doen> met die oog op aan 

Brittanje 
• die praktiesc stapp'.! ter verwe

~enliking van ons volksideaal 
wat ons binne afs:enbare tyd 
en ter uitvoering van die be-

As deel van ons bu1pverlening 
aan Brittanje sal die regerlng 
toelaat dat Brittanje wapenfa
brieke in die Unie oprig - afge
sien van 'n eie wapenfabriek 
vir die Unie. 

sluite van die Grootraad gaan 
:mderneem, vir God, Volk en 

terrcin gehou sal word as di~ nan die man gee totdat die fa- ~ ,.DIE o.B." word cedrult deur Pro 
wat ter ere van min. N. C. Ha- mllie arriveer. Dan los sy hom Ecclesla-Drukkery, steUenbosch, vir 
venga gehou is tydens sy on- om eers weer aandag aan hom 
langse verblyf in Bothahuis. te bestee wanneer sy ISO jaar of 

Vad'Zrland. · 

ouer is - nadat die kinders die 
GROOT VERSKIL huis verlaat het. 

die elenaara en ultgewers: Vooralac 
(Ed rna.) Be peri<. Groote Kerkcebou 
703, Poabua 1411, Kerkpleln. K~~&P 

atad. 

Wat 'n verskil maak dit tog 
nie nan die lojaliteit van die 
.,Afrikaanse gemeenskap" of dit 
genl. Smuts is wat die Engelse 
koning uitnooi of dan wei dr. 
Dnnie 1\lalan nie! 

BRITSE. PLE.IDOOI VIR 
SE.GRE.GASIE. 

Die minister van verdcdiging, 
mnr. F. C. Erasmus, het in die 
parlement verklaar dat Brit-

1 tanje wapenfabri~>ke In die Unic 
sal oprig en dat 'n dec! van hul 
produksie na die Unie-verdedi
ging sal gaan. 

N ederlander 
Soek 

Be trekking 
'n Jong Nedcrlander wat o.p 

die oomblik publisiteitshoof van 
'n groot houthandelsaak is, wil 
baie graag na Suid-Afrika kom 
om sy gewig bier by ons volk in 
te wcrp. Hy bied homself aan 
vir enlge werk wat strook met 
sy opleid·ng, ~OO« ontw<'rr>c>r. ka
rikaturls, portrette-tekenaar, n
Juslrcerder, ens. Ind.en daar 
iemand is wat hom kan help ann 
wcrk, kan ons sy naam en adrcs 
verstrek. Om na die Unic tc 
kan kom, moet by vooraf 'n be
trekking btl. 

• 
Die O.B. kan nog presies die

seUde dinge omtrent d e Koning 
se besoek se as in 11»7. Kan Die 
Burger ook - en Die Trans
valt"r wat verlede keer die Brit
se gramskap opgewek bet deur 
konsekwent te we ier om enige 
berig oor die Koning te publi
&eer~ 

Na aanlei<ling van <ije kleurvraa.gstuk wat besig is om Die werklike ~tekenis van 
hierdie konseso;ie ann Brittanje 
is dat Brittanje uiters skaars 
staal wat in die Unie geprodu
seer word en noodsaaklik is vir 
ons landsontwikkel,ng, sal ge
bruik om sy kanonne en bomme 
te maak. Daardeur kom daar 
verligting in die Britse staalte
kort; maar om dit te kan doen 
"Rl Su'd-Afrilm dan minder geDie vraag is nif' moeilik te 

heantwoord nie. D:e Transvaler 
van 28 Januarie bevat dieselfde 
berig as Die Burger, maar met 
groter vrymoedigheid word 
daarin vermeld dnt die inisiatief 
vir die koningshu1diging uit
gaan van die plaaslike Nasio
nale Party aldaar. Die Transva
ler se bcrig, op die voorblad, lui 
as volg: 

in Brittanje te ontstaan, skryf Union, mondstuk van die 
Engelse volksbeweging: ,Wanneer ons pleit dat ons ras in 
Brittanje en in Europa. suiwer gehou moet word, en bewa.a.r 
moet word teen besmetting deur die voortdurende infiltrasie 
van die 6nwenslike elemente van ander rasse, dan pleit 
ons vir 'n beginsel wat ons ook graag elders aa.nva.ar wil 
3ien - in Pa.Iestina, Sjina. of in Afrika. Trouens ons beleid 
:s segregasie en nie rassevermenging nie. 

.,Ons ondersteun nie die teorie I sy ele manier en in sy eic land. boue moe t oprig en sal staal vir 
.•an die mecrderwaardigheid van Dit Is die ware vcrdraagsaam- ander doeleindes ook nog skaar-
•en ras oor die ander nie. Hlcr- held." I ser word a'! wat dit reeds is. 

,Op inisiatief van mnr. C. 

die teorie Is byna altyd 'n blotc 
ubjekticwe reaksie, want dit Is 

altyd !cdc van die ,mecrder
waardigc' ras wat aanspraak 
op mccrdl.!rwaardigheid maak,
of hullc nou lede van die ,Nor
diese ras' of .s~uns van die 
Heme!' of selfs lede van die 
Uitverkore Volk' is. 

IDENI'ITEIT BEHOU 

S.A. VERBIND HOM AAN 
BRITSE BANKROTSKAP 
Die Kabinet 1s m heginsel ten gunste daan·an dat Suid-Afrika 

A. Haupt, voorsitter van die 
Nas'onale Party se plaaslike 
distriksbestnur, bet die Afri
kanergcmeenskap van die Na
talse Suidkus anngebied om in 
April 'n braaivleis- en volk
speJedemon!>trasie ter ere van 
die koningsgesin te reeL 

,,Ons verlang nie di-:! baas- opofferings moet maak ten einde Brittanje byte !oilaau in sy gehlclike nood, 
1~ap van .een. ras bo die ander I ~olgens mnr. N. C. Haven..,.a Minister van Finansi~s die Parlement ,·erlede 
-ue; ook me dte vermenging van e ' ' . . 
die rasse tot •n koffleklcurige, week meegcdeel het. Mnr. Havenga het ook openhaar dat dte Ume se 

WAT HET GEBEUR? 

\nocsharige, sleufogigc ~n uit- invoerbeheer die afgelope jare so gereel was dat dit meer Suid-Afrikaanse 
gebasterd~ ma:osa nie; on~ ver- gou d aan Brittanje besorg bet. Hy h~t 'n heroep op ,aile seksics van die 
.velkom dte fe1t dat daar m die hl" k" d d l'kh "d d' ff ) · I vereld 'n hele aantal vcrskillen- pu 1e gc oen otn tnE'l gere e 1 • et te o ers te >rtng wat geYerg sa 

Wat het gebeur sedert IM7 de rasse is m~t versklllendc eien- wovd en te kenn e gegee dat die aard en 01nvang van hierdie offerb in sy 
dat 'n party wat die koning t~e d 
geboikot het nou , nanb'ed" om skappe en verskillende bevoeg - hegroting aangedui sal word. 

hede. Ons glo dat elke ras groot 
die koning te huldig met 'n bydraes te !ewer het tot die 
braaivleis? kultuur en w~lvaart van die 

Wnt bet gebeur sedert 1947 mensdom- mits elke ras sy eie 
dnt 'n Jobannesburgse koerant ldentiteit behou. 
wat toe geweier het om self!! E vn die oorsnke waarom 

. d d' K . J h " en n te bertg at Ie oumg 0 an- Negers na Brlttanje kom om die 
nesbur~ be!.>oek het, no~ 'n voor- voordele van die ,Wt'lsyn-staat' 
bladbcng. ~a.ak van .n aa~ge- ~ te geniet is dat bu11e ele vaste
bode huldtgmg deur ~~e A!raka- land so verwnarloos en uitge
nergemeenskap van ~atal. buit is dat bulle nle ordentlik 

Het die koning se konstitu- n hul eie land kan bestaan nie. 
sion('tle posisie ten opslgte van Dit moet reggemaak word deur 
Suid-Afrika verander? die beplande ontwikkel ing van 

Nee. Afrika. waardeur een deel van 
Het Suid-Afrika se konstitu- die groot vasteland afgesonder 

sionele posisie ten opsigte van sal word vir bewoning deur uit
Brittanje of die Empire veran- sluitlik negers, terwyl die res 
der~ van die vasteland deur blankes 

N I bewoon en ontwikkel moet wor d. 
ee. . . D:e blankes moet hulle eie huis-

l\'laar 1ets of •em,ancJ moes ver: houding waarneem en nie op die 
ander bet om so n ommes waa• . kla k t · , 
tt' weeg te bring. . 

1 

n•e- n es eer rue. 
Wie het verander? Die blad ~sluit: , Laat die 
Nie die Ossewabrandwag nie. rasse leef en laat leef, elkeen op 

• 

Min. Havcnga het gese dat dit HELP LANKAL het in Vt'rgelyldng met 
die derde geldellk~ krisis is Die beleid is nou ook om l{api- £15,000,000 in l!H9 en 'n tekort 
waarin Brittanje sedert die oor- taal vir ontwikkeling van ny- van £19,000.000 in 11»7 (wat a.an
log beland het, maar dat dit werhedc buitekant Brittanje en Ieiding daartoe was dat die 
nou vee! erger is omdat die die st~rlingblok te sock omdat Smutsbewind £.80 miljoen se 

B goud aan Engt>land geleen het). sterling-tekort nou ook g'Zld vir rittanje dit nie mcer kan ver-
d skaf nie. Sedert 1950 Is 'n reeling Uit mnr. Havcnga se toe-

lande buitc die dollar-gcbie · spraak blyk dat di'! Unie sy be-
H I d . u · · • b d getref wat ten doc! gchad bet oewe 1e me me n Y raer talings aan Europese en ander om enersyds 'n d~>cl van ons 
tot die scntrale goudreserwe van nie-sterlinglnnde nie regstreeks lnvoerhandel oop te gooi vir 
die stcrllngblok is nie, is hy nou met goud of handclsware betaal mededinging en andcrsyds te 
versoek om te help deur grotcr versekcr dat Brittanjc se goud- hct nie, maar m~>t sterling deur 
goud- of dollar-bydrae te vcr- voorraad uit Suid-Afrika nie ver- middel van Londen. 
skaf. D:t beteken, hd mnr. lla- minder sal word w<:>ens die in- Ten slotte bet mnr. Havenga 
venga gese, dat invoerders nou stroming van Britsc kapitaal gewag gt'maak van die moont
gedwing sal word om got"dere nie. Ons invot"r~heer was dus l likheid om 'n dee! van die Unie 
teen boer pryse van ster ling- daarop bereken om die instro- se g-oudrt'srrwe \'an £67 miijoen 
Iande in te voer, en dat die stt'r- ming van Britse kapitaal te ver- in te Wt'rp a .. bulp a.an Brittan
ling-gebied al meer van die res s!!ker sonder dat Bl'ittanje je, t'n het by 'n beroep op aile 
van die wereld afgeskei 11111 Suid-Afrikaanse goud verloor. seksies van die publiek gedoen 

Hierdie stelsel ht't so goed ge- om geredt'lik die groter offer<i 
word. (!\let ander woorde Suld- werk dat E ngelnnd in 1951 1 te bring wat van ons gevra "al 
Afrika word al vaster ingeweef £70,000,000 en in 19ISO £67,000,000 word en wat by in sy bcgroting 
by die Britse ekonomiese lewe). , se goud van die Unle ontvang sal openbaar. 

• 


