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KOMMANDO WOEL: 
15 NUWE LESERS 

Die veldtog om nuwe lcsers te werf vir Die O.B. is 
gedurende die afgelope week met sulcses voortgesit. Ons 
het vyftien intekenare bygekry. Die Wcllingtonse kom
mando bet die mooi voorbeeld van Port Elizabeth nagevolg 
en die name en intekengeld van twaalf nuwe lesers gestuur. 
Ons vertrou dat ander kommando's clieselfdc sal <loen. 

Daarbenewens het mev. M. · Mnr. J. A. Jonker van Pokwa
van Rooyen van Ysterplaat weer I ni het ook die naam en adres 
een gereelde nuwe Ieser gewerf. van een gereelde nuwe Ieser ge
Mnr. L. W. van der Merwe van stuur. 
Bethal het ook een gereelde Ons hartlike dank aan die nuwe Ieser gewerf. Hy skryf . 
voorts dat Generaalskap E6 hier- Welhngtonse kommando en aan 
die jaar weer Vryheidsdag gaan die ander ywerige werwers. 
herdenk, net soos in die verlede. I Laat ons die goeie werk voortsit. 

27 FE 
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Die Offers Wa~ Die Jag 
Agter Kakiestemm.e Eis 

Die Minister van Ekonomiese Sake en ander ministers het ons tot 
kort voor die terugkeer van mnr. Havenga uit Louden, waar hy saam met 
die manne van Brittanje heraadslaag het oor laasgenoemde se helange en 
komende hankrotskap, verseker van ons welvarcndheid te midde van 'n 
verhongerende wcreld, skryf 'n medewerker. Nou, egter, na mnr. Havenga 
se opdragte om Engeland na te volg, op die weg van hankrotskap, ook wat 
'n verkoopsbelasting hetref, moet ons skielik hoor hoe ook ons op die rand 
van hankrotskap staan. Verlede jaar het mnr. Louw die invoer1wperking 
verslap omdat dit ,ons goed gaan" onder omstandighede na die agitasie 
van dif' handel teen dam·die he1)erkings. Nou verneem ons skielik dat die 
strengste maatreels getref moet word weens ons eie slegte hetalingshalans 
~n dat Suid-Afrika deur die seeuhrengende regering van l\lalan, Havenga 
~n Louw ,gedwing moet word om die tering na die nering te sit." Ons sal 
moet min.der eet en minder kleed maar meer bclastings betaal. Dinge is 
meer as peperduur. Meuse kan met ruime salarisse nie ·meer.hul gesinne 
versorg weens die lewensduurte wat stee·ds hoer ~tyg nie. 

Nou in navolging van di'.l agi- geen voorde'.?! daarvan het nie. 
tasie wat soos 'n vuurbrand in Engehind moet die enigste ver
Engeland ontstaan het en in Die koper wees teen die duurst~ 

Burger uitslaan as sou die goed- pryse. 
lwper goedere wat ons nou uit SAP-SENTI:.\IENT 
Japan en Duitsland begin invoer 
di;! handel vir die lui Britse 
gentlemans belemmer en hul be
sigheid m"t ons benadeel! Die 
regering sal nou die invoer van 
goedere uit Japan en Duitsland 
moet belet of so inkort dat on:> 

Dit is ons van regEtringskant 
a! vertel dat ons Engeland se 
handel moet st-eun. ,Ons sal 
groot offers" langs hierdie weg 
moet bring is ons gesaghebbend 
reed.i meeged-eel. Dit beteken 

EDS IN 1882 
VERKLAAR 

swaarder belastings, (}Uurder 
goedere, gevolglik hoer lewens
koste en Iaer Iewenspea. Jy 
moct in sak en as gaan sit 
weens Engeland, weens die sen
timent en diens baarheid vir 
Engeland. Di<> Engelse, die Sap
sentiment in Suid-Afrika ver
eis dit. 

Boonop meet ons ons goud
dekking, on:> goudreserwe vir 
Engcland aanwcnd, so is reeds 
bedui'.l. Dit raak die koopkrag 
van ons aan Engeland gekop
pelde pond nog meer en hoe 
mnr.' Havenga na dit, sonder 
verder devaluasie tot di'.l mi
nimum van waarde, gaan ver
by kom, sal hyself ook nie vir 
ons kan verklaar nie. 

Die viering van Vryheidsdag op 27 Februarie elke jaar deur die 
Ossewahrandwag tet· herdenking aan die slag van Amajuba, waar die Trans
vaal hom vry geveg het van Britse oorheersing in die Eerste Vryheidsoorlog, 
is nie maar 'n snaaksigheid van die Ossewabrandwag nie, soos sommige 
miskien dink nie. Ook hierin staan die Ossewahrandwag met albei voete 
vierkant op ons repuhlikeinse geskiedenis, want 27 Fehruarie is reeds in 
1882 deur die Volksraad van die Suid-Afrikaanse Repuhliek tot 'n ample· 
like feesdag en dag van verootmoediging uitgero~p. 

lnstelling Van 
R epu bli kei nse 
Regering Self 

Afkomstig 

Daar word tans een van die 
grootste opportun i~otiese rolle, 
:mgekend in die S.A. politieke 
gc1-.lciedenh, dl'ur die bewind
voerders wat net op die sock na 
Britse stemme uit is, afgespeel. 
Die huidige bewind bet gcen 
sweem van el<onomiese insig en 
beleid nog geopenbaar nic. Dit 
gaan net oor wat op die oom
bl;k populer by die vuurvreter 
Sap sal wees. 

VER:\IOOR 'N NASIE 

Maar die ~konomiese instor
ting van Engeland wat ons nie 
kan verhoed nie - al vas mnr. 
Havenga tot hy sterf en krap 
ons die laaste koutjie uit ons 
monde vir Engeland - lui skel 
di-e opkoms van Kommunisme 
in Engeland aan wie ons on.:f 
kop en voet finansieel en mili• 
ter daagliks vaster en vaster 
bind. ,Ons bou" nie 'n nasie nie, 
ons vermoor hom. · 

Volgens die notule van die Volksraad van 31 Mei republikeinse vryh~id sal van-
1882 blyk dit dat die voorstel om 27 Febn1arie 'n amptelike jaar op 31 Mei 50 jaar oud wees. 
gedenkdag te maak, van die regering self afkomstig was, Maar amptelik sal daar op die 
en dit ~s eenparig deur die Volk~raa<~: aanvaar. 1 d~g nie t~rug~edink word. aan 

Dre betrokke paragraaf m dre notule lui as volg: 1 d1e repubhek me en nog mmder 

die Ossewabrandwag di~elfde 

ideaal buldig van 'n Kruger sal 
by die feesdag wat deur Kruger 
ingestel is - 27 Februarie - in 
die gees herdenk waarin dit be
doel is op 81 l\lei 1882. 

,Aan de orde is nu verder, in I tum van heeltemal ander aard 
verband met art. 20 van de ann- geskied het - 31 Mei! Presies ,20 
spraak, Uitvoerende Raadsbe- jaar later, op 31 !\lei, is die be
sluit art. 181 van 11 1.\lei 188~, staan van die Suid-Afrilcaanse 
waarbij de Regering aan den ! Republiek by Vereeniging weg
Volksraad b et wenschelijke geteken na die driejarige held
voorstelt om den 27sten Febru- haftige verset van 'n hamlj;evol 
arij tot een publielce feestdag te Boere teen die oormng van 
verklaren, zijnde dit de verjaar- Groot-Brittanje, en danrmee is 
dag van den slag van lUajuba. ook weggeteken die besluit om 
ZEd. Gestr. Commandant-Gene- 27 Februarie as 'n volltsfe('sdag 
rnal Iicht de omstandigheden t-oe te gedenk. 
die tot dit voorstel der Regering Hierdie wegtekening van ons 
aanleiding hebben gegeven, en 

aan Majuba. Daar sal, soos ~Ike 
jaar, teruggcdink word aan die 
vereniging van die Britse kolo
nies in Suid-Afrika onder die 
Britse vlag - Uniedag. Ook die 
vryheidstryders van 1881, soos 
vert<'enwoordig deur Paul Kru
ger, het as ideaal 'n vcrenigde 
Afrikanerdom ,van Sambesi tot 
aan Simonsbaai" gehad. Hierdie 
eenlu>id sou egter gegrond ge
wees het op die oorwinning van 
)fajuba en nie op die nederlaag 
van Vereeniging nie. En omdat 

En op 31 Mei hierdie jaar sal 
die Ossewabrandwag weer aan 
hi':)rdie dag dink en aan die din
ge wat van ons weggeneem is 
deur geweld. En ons sal dan 
ook onthou dat solank ons nuwe 
konings of koninginne moet 
kroon, in plans van 'n eie pre
sident te kies, solank bet ons 
nog nie teruggel{ry wnt ons op 
31 l\lei 1902 verloor het nie. 

daarop besloot de Rnad, na 
een korte bespreking met een
parige tttemmen als volgt: 

, De 27ste Februarij van elk 
jaar, de gedenkdag van <le 
slag bij i\lajuba, znl in't ver
volg een publ:eke feestdag en 
oon verootmoediging voor den 
Heer zyu, voor de groote din
gen op dien dag aan het volk 
gedaan." 

OPBRUISING VAN 
MONARGISME 

En daarom sal die vryheids
vure met ons beloftes om die 
&tryd van 1\lajuba voort te sit, 
weer hoog vlam op 27 Febru
arie. 

Ous gaan Kruger en sy vry
heidstryders nie na 'n hnlwe eeu 
in die steek laat nie! 

Sulke dwaash -:-id kan daar nie 
wees nie maar we! 'n voorbe
dagtelike keuse van koers agter 
Engeland aan om d'e lof ~n 
stem van die Britsgesinde by die 
volgende verkiesing te kry - 'n 
misdaad teenoor di') volk wat 
anders net soos 'n Switscrland 
en Swede op eie bene kon gc
staan het. Dit is die wilde blin
de jag Uj.,'tPr kal<iestemme aan 
wat die land die ellende op d ie 
hals gaan bring. 

GROOT VAL 

Die bestaan van hierdie be
sluit is onder ons aandag ge
bring deur mnr. J. H. Ras van 
Pietersburg, wat in v~rband 

daarmee skryf: 
,Vryheidsdag! Mag elke 

Brandwag - elke republikein, 
hierdie dag weer herd~nk in 
die gees van hierdie stukkie 
vergete wetgewing. Mag ons 
hoop dat, m'.lt die voorgestel
de herindeling van publieke 
feesdae wat tans in oorweging 
is, hierdie dag weer in ere 
herst-el sal word. Is ons dit nie 
verskuldig aan 'n dapper voor
geslag nie? Of hoef ons God 
nie meer dankbaar te wees vir 
Majuba nie?" 
Dit tref 'n mens dat hicrdi-e 

lnstelling van 27 Februarie as 
'n feesdag op 'n historiese da-

Sedert die doo(l van Sy Majesteit, koning George die 
Sesde, en <lie troonsbestyging van Haar lUajesteit, koningin 
E lizabeth die Tweede, het 'n onafgebroke stroom berigte 
oor die koningskap in (lie Suid-Afrikaanse koerante verskyn. 
Die koerante van die Regeringsparty sowel as van die Oppo· 
sisieparty het voluit aan hierdie veldtog van beriggewing 

(Vervolg van volgende kolom) Die tempo van di<:! galop na 
die afgrond wat later in die ge
skiedenis bekend sal staan as 
die Groot Val word in Die Bur-

vir wol betaal maar daar ons 
dan nie meer 'n geldbenaming 
van 'n sjieling het nie, kry ons 
i.p.v. vier sjielings drie daalders. ger van 4 Februari') nogmaals 
Ons moot dan glad nie meer aangegee. Daarin praat hy van 
weet in hoever ons kaalgcpluk saam met Engeland te devalumeegedoen. 

Gedurendc die afgelope week 
het die propaganda vir die Brit
se Monargie nuwe en ongekende 
hoogtepunte in Suid-Afrika be
reik 

Die republikanisme van die 
Afrikanervolk is totaal verdring 
deur Qje Britse monargistiese 
sentiment wat skielik opgebruis 
het - nie net by die rooistc 
jingo van Natal nie maar bowen
a! by die Eerste Minister en die 
parlement. 

Duisende Afrikaners het op
nuut agtergekom hoe ,,Brits" 
Suid-Afrika is en hoedat 'n deel 
van ons volk geleidelik aan die 
,verbtits" is. Ja, Suid-Afrika is 
'n Britse koninkryk en die Brit-

se vors is ons staatshoof. Dit word nie. Deur hierdie gedrags- eer en se dit: ,As die Unie ni~ 
is ironies dat 'n ,nasionale" eer- lyn te volg help jy Engeland saam sou devalueer nie, die 
ste minister en 'n ,nasionale" e<:!nkant en kul jou eie mense me~:Ste uitvoerd~rs nie sou wil 
goewerneur-generaal die Britse anderkant. Die blad se dan: of kan bcgryp waarom hulle vir 
koningin tot soewerein van en ,Dit sal ewemin 'n anti-Britse hul produkte (wat hulle aan 
oor Suid-Afrika geproklameer daad wees as die feit dat Ka- Engeland moet verkoopl nie 
het en dat 'n ,nasionale" par- nada nie aan die Britse pond presies di~selfde aantal S.A. 
lement die versekcring gegee het gekopp"'!l is nie." Nou sien die 

1 

~jiclin~s kry as wat die kopers 
,van ons getroue gehegthe!d aan Ieser waarom dit gaan. Die m Br1tse geld daarvoor betaal 
U Majesteit se Troon en Per- voorstelling van die blad is eg- nie en 'n regering sal nie lank 
soon." ter ook nog in die sin mislei- ~ te'.?n die agitasie staande bly 

Baie van die parlemcntslede dend dat Kanada in die dollar- nie." Dit is om hierdie rcde dat 
wat plegtig die Britse vorstin groep staan terwyl S.A. dan m~t die mense mislei moet word 
van hulle ,gehegtheid" aan sy nuwe geld nog steeds in die deur die naam van die ~g-eld te 
haar ,Troon en Persoon" ver- sterlinggroep wil bly staan. I V"'!r.ander waarvoor Die Burger 
seker het, het kort gelede nog v:r die volk is daar by hit>r- ple1t. Verander d ie naam van 
die Afrikanervolk verseker van (lie partyregerings geen heil nie. l bv. die sjieling dan se hulle in, 
h~lle. geh~gtheid aan die rcpu- Die Ossewabrandwag is sy enig- Engeland dat hull~ vier sjielings 
bhkemse 1deaal. 'Helaas. ste redding. (V-ervolg in voorgaande kolom) 

• 
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DIE KONING 
Die dood van die Engelse koning het aan sy volk met 

'n skok daaraan hcrinner dat hS as mens die weg moet 
gaan van aile mcnsc, en juis omdat hy ook 'n mens is kan 
ons mecgcvocl he met sy agterblywende familie wat in die 
uur van hul vcrlics nie eens in die geleentheid gestel word 
om soos mense sy heengaan te beween nie. 

Bcrigtc wil dat die koning gehunker het na 'n gewone 
lewenswysc 'n hunkering wat weerspiei:H is in 'n opmcrking 
wat hy hom ecnmaal laat ontval het toe hy sy dogtcr , 
erfgcnaam van sy troon, alleen cenkant sien staan bet: 
,Anne censame meisie, sy sal haar hele lewe lank eensaam 
bly." In 'n sckere sin dus, het die koning sy lewe gegee 
vir sy volk en daarvoor kan die Britte hom dankbaar wees 
en kan ander hom respekteer. 

ANDER ASPI<;K 

Maar daar is 'n ander aspek van die koningskap wat 
vir ons as republikeine van uit:;taande betekenis is en in 
die lig waarvan ons houding teenoor die koning tydens sy 
!ewe verklaar moet word. Die koning was nie maar net 
die staatshoof van Brittanje soos die enkele oorgeblewe 
\'Orste van ander Europese Iande nie - onskadelik in sy 
doen en late. Jly was by uitstek die simbool en kurator van 
Britse imperialisme en in sy verhouding tot Suid-Afrika h et 
ons nooit die gekenthei<l gehad om hom as mens te sien 
nie, maa r steed<; as simbool van ons voortgesette diens
baarheid aan Brittanje. Hiervoor kan ons hom nie blameer 
nie - as goeie Brit het hy sy plig gedoen en sy offers vir 
sy vaderland gebring, selfs toe sy kragte nie meer daarna 
was nie. Maar sy koningskap het gebots met ons strewe en 
daarteen het ons ons verset selfs toe dr. Malan hom na 
Suid-Afrika uitgenooi bet vir 'n rus-toer. Dit was onmoont
lik vir die I<Oning om te kom as gewon e mens, en dit bet 
clan oolc hrel spoc<lig gcblyk toe voorbereidsels getref is vir 
die ontvangs van ,Sy 1\lajesteit die Koning." As siek persoon 
het ons met hom mcdelye gchad, maar as koning kon ons 
nie, want dit was een van sy - ongetwyfeld sware - pligte 
om die Empirc-bande te versterk deur besoeke aan sy domi
niums. So skryf die Cape Times na sy dood: 

,Die welslae van die Suid-Afrikaanse toer ( in 19-17) het 
die waar<le ,·an besoeke delfr die koninklike gesin aan die 
dominiums getoon , en dit was geen verras&ing toe die aan
kondiging gedoen is <lat <lie koning en koningin en prinse!'. 
Margaret Australie en Nu-Seeland &ou besoek nie." 

GEBRUIK \'IR J::UPIRE 

Ten spyte Yan die feit dat die koning vir die afgelo}>e 
)laar jaar a l 'n s iek man was, het die Britse imperialiste 
nog steeds Yoortgegaan om hom in te span \ir behoud 
van hul Empire, want die reeds genoemde besoek aan 
Australie en Nu-Seeland is in 1948 gekanselleer weens die 
ongesteldheid van die koning, maar daar is toe gereel vir 
'n besoek in 1950, en toe ook dit gekanselleer moes word 
is die besoek uitgestel na 1952 - om uiteindelik afgestel 
te word. 

Waar ons vir die losmaking van die Britse konneksie 
strewe, spreek dit vanself dat ons nie die versterking daar
van ka·n vcrwelkom nie - selfs al word die versterking 
daarvan opgedra aan 'n sick persoon. Die gevaar bestaan 
juis dat hoe sicker (of vrouliker) daardie persoon, hoe 
groter die moontlikheid van sukses weens die meegevoel 
wat van die volk as geheel uitgaan na sy (of haar) persoon. 

Die koning is dood. Die Britse koningskap bly egter 
voortbe.staan en reeds het Suid-Afrik3. op die spore van 
Briltanje gevolg om die jong Elizabeth uit te roep as die 
nuwe koningin van Suid-Afrika en die Empire - die nuwe 
draer van die Britse houvas op 'n groot deel van die wereld 
en op ons land. Alles sal - ter versterking van die Empire 
- in werking gestel word om die nuwe koningin geliefd 
te maak by die Suid-Afrikaanse volk en haar voor te hou 
as ons eic koningin, geproklameer deur ons eie Nasionale 
Regering. 

,.REPUBLIEK" TEK:t~N SAA~I 

Suid-Afrlka Is Brits, deur-en
deur Brits. Dit het die dood 
van koning George die Sesde en 
die troonsbestyging van koning
in Elizabeth die Tweede opnuut 
bewys. 

Ek het al dikwels beswaar ge
maak teen die losse bewering, 
wat die partypolititi so graag 
maak, dat Suid-Afrika vry is. 
Dit is wei waar dat ons vryheid 
geniet In Suid-Afrika, maar dit 
is Brltse vryheid - nie Afrika
nervryheid nie. As 'n Brit Brit
se vryheid geniet, geniet hy ware 
vryheid, maar as 'n Afrikaner 
Britse vryheid geniet, dan geniet 
hy slegs knegskap. 

Gedurendc die afgelope week 
het die Afrikanervolk talle voor
beelde van sy Britse vryheid kon 
waarneem. Ek sal 'n paar op
noem: 

Britse Vryhecle 

heid" is as hy self sy Koningin 
proklameer. Indien hierdie mooi
klinkende argument enige waar
heid bevat dan moes die rege
ring die Kroonprinses geprokla
meer het as Elizabeth die Eerste 
van Suid-Afrika. As die kroon 
dan deelbaar is dan moet Brit
tanje se vorstin Elizabeth die 
Tweede beet (omdat sy die twee
de Elizabeth op Brittanje se 
troon is) terwyl Suid-Afrika se 
vorstin Elizabeth die Eerste 
moet beet, omdat sy die eerste 
Elizabeth op Suid-Afrika se 
troon is. 

Maar dit is nie die gcval nie. 
Goewerneur-generaal Jansen en 
Eerste Minister Malan het haar 
geproklameer as Elizabeth die 
Tweede van Suid-Afrika, wat 
onsinnig is en wat die propa
ganda aan die kaak stel as sou 
Suid-Afrika dan ,vry" wees om 
sy eie Koningin te proklameer. 

'n Afrikaner Eerste Minister 
en 'n Afrikaner Goewerneur- Britse Dominiums 
generaal het die vryheid geniet 
om 'n Britse Koningin tot Ko
ningin en soewerein van en oor 
Suid-Afrika te proklameer. Hulle 
het die vryheid geniet om ,In 
aile hartlike en nederige ge
h~gtheld, volkome tr~u en be
stendige gehoorsaamheid" aan 
Haar Majesteit te betuig. 

'n Afrikaner politieke party
wat die meerderheidsparty in die 
Unie se volksraad is het die 
vryheid geniet om 'n mosie voor 
te stet en te help aanneem waar
in Haar Majesteit verseker is 
.. van ons getroue gehegtheid aan 
U M:ajesteit se Troon en Per
soon." 

'n Afrikaner Goewerneur-gene
raal geniet die vryheid om vir 'n 
Britse Koning te rou sodat hy 
selfs belet word om deel te neem 
aan die Van Riebeeek-feesvie
rings. 

'n Afrikanerregering geniet die 
vryheid om die begrafnisdag van 
die Britse Koning tot openbare 
vakansledag in Suid-Afrika te 
proklameer. 

Dulsende Afrikaners het die 
vryheid geniet om in hul eie 
Afrikaanse koerante 'n onafge
broke stroom propaganda vir die 
konlngskap te verorber. 

0.8. se Strewe 

Van tyd tot tyd gebcur dit 
dat regeringskoerante en behen
dige partypolitici aan die Afri
kanervolk vertel dat Suid-Afrika 
nie 'n Britse Dominium is nie en 
dat daar ook nie so 'n ding soos 
'n Britse Statebond bcstaan nic. 
Nou het niemand mindcr as dr. 
Jansen en dr. Malan <namens 
die hele kabinet> in hul prokla
masie gepraat van ,Koningin 
Elizabeth die Tweede, deur God~ 
Genade, van Groot-Britranjc 
Ierland en die Britse Oorscsc 
Dominiums." Hiermee is nog 'n 
stukkie propaganda aan di<' 
kaak gestel. Die leiers van dit 
Nasionale Party <wat die lcde 
van die regering isl het nou ge
saghebbend verklaar dat Suid
Afrika 'n Britse Dominium is 
let wei, 'n Britse Dominium 
En daarom sit daar nie 'n Suid
Afrikaanse Koningin, Elizabeth 
die Eerste op die Suid-Afri
kaanse troon nie, maar wei 'n 
Britse Koningin, Elizabeth dk 
Tweed e. 

,Die Koningin se 
Republiek 

Toe die Eerste Minister, dr 
D. F. Malan, in 1949 van die 
Empire-konferensie in Londen 
teruggekeer het en in Suid•Afri-

Hierdie dlnge laat my opnuut ka kom pleit het vir 'n rcpubli~>l< 
gedagtlg word aan die woorde binnekant die Britse Statebond 
van die Eerste Minister, dr. D. - soos Indie vandag is - het 
F. Malan, oor die Britse vernuf die Ossewabrandwag bcswaar 
om beslag te 16 op die gees van gemaak teen hierdil' skendinf 
die Stat~>bondsvolke. Dit is waar. van die republikeinse ideaal var 
In die afgelope week het <:!k be- die Afrikanervolk. Die Ossewa· 
'3ef dat die Britte daarin geslaag brandwag het gese dat sodanigc 
het om beslag te le op die g~~ republiek 'n absurditeit is want 
van byna die hele Afrikaner- hoe kan 'n mens dan praat ~ar 
volk - met eerbare uitsonde- 'n Britse Statebondsrepubliek a~ 
ring van di" republikeinse Afri- die Britse Koning die hoof vt:,· 
kaners in die Ossewabrandwag! die Britse Statebond is. 

Ek is baie trots op die Osse- Toe Kroonprinses Elizabeth 
wabrandwa$ en op die beginsel- verlede week in Londcn tot Ko-

Hierdie proklamasie bied reeds 'n aansk oulike les in· die vaste manne, vroue en kind<>rs ningin geproklameer is, het sy 
metodes van die Britse imperialisme wat weet hoe om van die republlkeinse volksbe- die nuwe titel - ,hoof van die 
,.groter vryheid" aan hul onderworpe volke te gee sonder weging wat volhardend die Statebond" - ontvang. Die titel 
dat dit ge}laard gaan met groter losmaking van die bande. stryd vir Afrlkanervryheid v~r. is in ooreenstemming met die be-

Indlen dit moontlik is, is ek ge- sluite van die Empire-konferen
Die proklamasie is in Londen opgestel deur <lie Britse sterk in my oortuiging oor die sic wat dr. Malan in 1949 in Lon
troonOJlVolgingsraad en dit is per kabel aan die Suid-Afri- onverbiddelike noodsaaklikheid den bygewoon het en dit is ann 
kaanse Rcgering gestuur vir afsonderlike bekendmaking - van die bestaan en str~we van haar gegee in oorleg met o.a 
waardeur die indruk geskep moes word dat dit 'n Sui<l- die Ossewabrandwag. die Suid-Afrikaanse regering. 
Afrikaanse skepJling is wat pas by Suid-Afrika. se vrye Maar wat interessant is, is 
status. l\laar lnclii>, wat reeds die status bereik h et wat clr. Eh soek lli<• Eei'Stt• die feit dat die Londcnsc ver-
!Ualan 'ir Suid-Afrika in Yooruitsig stel - ' n republiek Elizabeth teenwoordiger van die Indiese 
binne die l<~mpire - bet die !lrOklamasie in Lon<len onder- Statebondsrepubliek die prokla-
teken saam met die Britse regering en die Britse kolonie, Ek kan glad nie verstaan masie mede-onderteken hct 
Sui<l-Rhodesii.'. waarom die regering besluit het waardeur Kroonprinses Eliza-

Die republikeinsc Afrikaner stel geen belang in spits- of ingewillig het om 'n prokla- beth tot Koningin uitgeroep is. 
vondighede oor deelbaarheid of nie deelbaarheid van krone masie uit te vaardig waarin Dit illustreer op treftende wyse 

b h 'd" · d K · Elizabeth ul"tge- die belaglikheid van dr. Mahin nie, vera! nie as daardie ,deel aar e1 v1r ons geen an er roonprmses .d 1 . bl' k b" • 
roep Is tot Konlngin Elizabeth se 1 ea ~ van . n repu le Jnac

keuse laat as om die koning of koningin uit te roep wat die Tweede van Suid-Afrika nie. 1 kant _d1e ~ntse Statebond en 
Brittanje li'C troonopvolgingsraad aanwys nie-. Ek sal baie graag wil weet wie wat d1e Bntse vors as hoof er-

Ons stel net bclang in die verbreking van die Britse ken Koningin Elizabeth die Eerste · 
konneksie en die verwydering van die instellings wat daardie van Suid-Afrlka was? Nou weet Ek het in my )ewe nog nooit 
konneksie moet vcrstewig. Een daarom stel die O<>sewabrand- die regering en hul koerante te gehoor van 'n ,.republiek" - ek 
\\ag Oil hi(•rdie oomhlil< meer belang in die \'rlheidsvure wat vertcl dnt ie Britse Kroon deel- bedocl 'n ware rcpubliek - wnt 
hy O(l 27 Frbruarie ~aan brand as simbool van ons vrye gees baar is en dab dit derhalwe ·n hand bysit om 'n Koningin te 
en \an die plig wat ons rt'publikeinse geskiedenis proklameer. 1 teken van Suid-Afrlka se ,.vry- proklameer nie . 

.. 

Die optredc van die , Koelie
rl•publiek" in verband met die 
troonsbestyging van Koningin 
Elizabeth het nog 'n stukkie 
misleidcnde propaganda aan die 
kaak gestcl. 

Sluit llan l1y die 0.8. 

In voorverlede week se uit
gawe van Die O.B. het ek gelees 
dat mnr. Jan Goners van Grob
lershoop 'n nuwe Ieser vir Die 
O.B. besorg het in die persoon 
van mnr. \V. H. Moller. Maar 
ek het meer gelees. Ek het ge
lees dat mnr. Moller, wat vroeer 
'n lid van die Nasionale Party 
was, nou besluit het om by die 
O.B. aan te sluit. Ek wil mrir. 
Moller hartlik welkom heet on
der ons Osse. Ek wect nog nie 
waar hy trek nie, maar ek wil 
vir hom by VOOibaat se: Ek hou 
van 'n os wat hotagter trek. 

Maar nou is ek nuuskierig. Ek 
wil graag die redes weet waar
om mnr. Moller uit die N.P . be
dank het en by die O.B. aange
sluit het. Ek sal raai en mnr. 
Moller kan gerus vir my laat 
weet of ek reg geraai het. 

Ek raai dat hy tydens die ver
kicsing in 1948 verwag bet dat 
die Malan-regedng 'n egte Afri
lmnervolksregering sal wees: hy 
het egtcr uitgevind dat die re
gering mcer besorgd is oor En
gelse ""Stem me as oor Afrikaner
ideale; dat hy verwag het dat 
die Malan-regering stappe sal 
doen wat tot praktiese voordeel 
van elke Afrikaner sal strek: hy 
het uitgevind dat die regering 
die Afril<aner vergect in sy ywer 
om genade te vind in die oe 
van vrecmdes; dat hy verwag 
het om duidelik die verskil te 
kan sien en voel tussen die ou 
.,onnasionale" Smutsregering en 
:lie nuwe .,nasionale" Malan
rcgering: by het uitgevind dat 
hy finkel verruil bet vir kowan
der. Dr. Malan is maar net so 
lojaal aan Haar Majesteit en die 
Empire as wat genl. Smuts was. 

Nadat hy alles fyn oordink 
het, hct hy besluit om die Britse 
partystelsei heeltemal te los en 
sy gewig by die partylose en re
publikeinse Ossewabrandwag in 
te goo!. · 

So raai ek. Is dit verkeerd? 

G(>es ran die 0.8. begin 
Posvat 

Ecn van my lesers, ,Ek vra 
maar", van Middelburg, Tvl., stel 
die volgende prikkelende vrae: 
<Stem my lesers met hom 
saam?> 

,Dink u nie die gees van die 
O.B, begin, of het al begin pos
vat onder die politieke partye 
en ander organisasies nie? 

,Ek dink bier ten eerste aan 
die vure wat ,nou oor die bele 
land brand,' soos gebeur het en 
oor die eter berig is nou die aand 
om 9-uur toe die wiele van die 
Poskoetse aan die rol gesit is. 
Dit het my so iaat dink aan ons 
eie groot Amajuba- en Vryheids
vurc wat 'n suiwer O.B.-instel
ling was. 

,Ek dink ten tweede aan die 
Landsdienskampe wat deur die 
O.B. ingestel was en deur die 
rcgcring voortgesit word. 

,,EI< dink ook, hoe gering d!t 
ookal is, aan die woordjie ,Aan
dag!' wat nou orals in kennis
gewinge en advertensies gebesig 
word. 

.,En hocwel die fakkellope en 
fakkeloptogte nie juis 'n O.B.
instelling is nie, vermoed ek dat 
dit tog saam met die O.B. ge
bore is - 'n tweelingbroer. 

,,!:; daar nog meer sulke voor
beeldc, of is bostaande maar die 
begin van baie ander dinge? Of 
is ek verkeerd? Of sal die rege
ring nic naderhand die O.B.
kommando's ook oorncem nie? 
Of dalk die hele O.B. ?'' 

• 

• 
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REBELLE-VLAE YVAPPER 
IN AMERIKA 

(Van Ons Amcrikaanse Korrespondcnt) 

Een van die seldsaamste verskynsels van 
di<> huidige Amerikaanse politick is die plotselinge 
opduiking van die sirnbool van die ,Konfederasie 
van Suidelike State." Sedert die afgelope paar jaar 

Suidelikes in 
Opstand teen 

Truman 

i!S opgemerk hoe die gevierde vaandel van die , Gekonfed<>reerde State," 
di<> ,~Balke en Sterre op Rooi' ' mee1· en mee1· op die voorgrond begin tree 
h et in die dertien state wat in 1861-'65 in ' n geweldige oorlog hul onaf
hanklikheid van die Noordclike State proheer afdwing het. Ook word die 
,~Hehellekrcet" van die groolse Lee-leer, wat jarelank vrees en skrik in 
die Yankee-gehied veroorsaak het, hy alle1·lei geleenthede gehoor. 

Aanvanklik is gemecn dat dlt 1 likheid van die Suidelike Stat"' ' Suidelike stat" nie oor die sla
maar 'n mode geword het son- teen die gewelddadige opdring-
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wekwcssie gegaan hct, soos die 
dcr enige bet~>kenis. In die af- ~ ing van die Noordelikc State) Noordelikes graag wou voorgce 
gelopc maandc bet hierdic word dtt vera! as 'n instinktie- nie, maar oor die vraag van die 
,mode" soos 'n aansteeklike we V"rset teen die gchatc Tru- · ,.state rights", die r~gtc van die 
siektc verspr~>i. Nic aileen mo- 1 man-bcleid van gelykstclling en afsonderlike state sowcl onder-
tors van die ,.Suidclikes" nie, I sentralisasie beskou. I ling as binne die bond. 
dog ook talrykc motors uit die 
Noordclike state is tans versicr BEGIN VA."'- BEWEGI~G · JALOE RS 
met die ,Balke "'n Stcrre-vlag" 
waarvan die leuse oral op dassc, I Inderdaad mag dit die eerste I Net soos . die ou Switser~c 
mansjet-knopc, borsspeldc, ens. tekens we'!!s van 'n naderendc Kantonne (dtt Is bekcnd dat dt" 
verskyn. Die rebellekr~>ct kon massabewcging teen die sentra- Amerikaanse grondwet die pa
vir die eerstemaal op 'n byeen- : lisasie en die snel toencmende troon van die gocd bestudcerde 
k?ms van die Amerikaa~se Lc- r~glcmentcring van die Ameri- Switse~se federasi'! ?evolg he~) 
gtocn hecltemal ampteltk ge- kaansc !ewe deur V\'ashington, was dte oorspronkltke Amert
hoor word. wat nie net dcur die Suldelikes kaansc state met jalocrsheid 

Die betogingsaard van hier- nie maar ook dcur sulke voor- daarop gesteld dat die scntrale 
die ,mode" het so bckend ge- aat~staandc Noordelike lei~rs r~>gering net as die tussengan
word dat die polisie In bale 5005 Robert Taft en genl. Mac- ger van die statc-verbond moes 
state en sted" (onder meer in Arthur uit 'n bloot redelike I optree, terWYI die socwere!ni
die geval van 'n motorskoolbu!' standpunt tecngcstaan word. tcit in die burgers van die af
in Washingto~ self> in d.ic Die stryd tusscn sentralisasie ~n sond'!!rlikc .state en nie in die 
Noorde teen dtc motors begm plaaslike onafhanklikheid neem bond self rue sou setel. Vandaar 
optree, h~wel meestal onder steeds mcer en meer die be- l dat hierdic party hulself die 
voorw~ndsel van die oortreding langrikst~ plek in die Ameri- ,D ... ~oluate" g?nocm het i.n t~en,: 
van dte een of ander verkeers- kaanse politieke en ekonomiese stelhng met dt" ,.Repubhkeme 
regulasie ten eindl.l nie in 'n po- !ewe in en dit is dit wat uit- wat die bond, die republiek 
li~ieke twis verstrlk tc raak drukkin'g vind in die duisende draer van die soc~ereiniteit ~ou 
me. I en derduisende R~belle-vlae" maak, en wat dtc afsonderltke 

In die Suideltke state, waar wat vandag ge.sic~' kan word. stat~ se bcroep op hul regte as 
.die gesindheid t~en die Yankees • . . . · rebcll~ beskou het. Lincoln was 
vandag nog net so hewig Is as l\la~r " 0 ?r ~eo, word h~er~ I die Ieier van die Republlkeine 
in die tyd van die blocdlgste ~k d•e Smdelikcs ~>& ~ebclhe m wat die aanspraak van die sui
oorlog van die Amerikaanse ge- d~e . aan~otaande prcstdentsver- delike stat" op hul regte onder
sldedenis (wat in Europa on- ktesmg geopenbaar. druk het op dieselfde wyse as 
der die v-::rkeerde naam ,bur- Om die tocstand goed te be- wat die Engelse kabinet die 
geroorlog" bekend staan, hoe- gryp is dit nodig om aan te toon aansprake van die oorspronklike 
wei die stryd in werklikheid dat die groot strydvraag in die AmerikaanS" kolonlste op eie
gcgaan hct om die onafhank- onafhanklikheidsoorlog van die staatlikheld met oorlog ondcr-

1 
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Tien Jaar Gelede 
STANDPUNT INGENEEM 

druk het. Daaruit ontstaan die 
felt dat die 13 Suidelike State 
van die eertydse ,Konfed<>rasie" 
tot vandag toe hartstogtelike 
tcenstanders van die Republi
kelnse Party is en di«:! hegte 
grondslag van die Demokraticse 
Party uitmaak. ;,...... 

VERA.~'l>ERING 

TEEN PARTYPOLITIEK I Se<lcrt die tyd van Wilson en 
ttoosr,velt bet d ie Demokratirse 

Op 11 Februarie 1942 het Die in hy ondo()r mccr die volgende Party t>gter 'n diepgnnnde \'er
O.B. 'n aankondiging van die I redes noem vir die mislukking nndcring ondt"rgaan t'n hy ver
Grootraad bevat in verband met van samewerking: I teenwoordig vnndag d ie groot 
die laertrek-bcsluit te Bloemfon- ,Omdat die Afrikanerdom on- stedt>lilce muo;sns, die immigrnn
tein waarin die Ossebrandwag der die invloed van w~reldbewe- te, vnkbondr, die Negers - at
tot 'n r~publikeinse volksbewe- ginge en sy ~ie ervaring tot die mal kragte wnt op 'n eenbeid
ging verklaar is met die opdrag oortuiging begin kom dat sy I staat afstuur wat drur hul 
vir dienooreenkomstige uitbou- redding nic in 'n party Je nie, 'ltemmetal om.,krp knn word tot 
ing: Onder meer het dlt gelui: a! het die partywese in die ver- 'n ,welvaartstaat ." Hierdt>ur h t>t 

,Die Ossewnbrandwng staan lede ook goeie vrugt" a!gewerp, daar 'n toenemende botsing 
as volk.,organ isasie buite enigt' maar in 'n eenheidsorganisasic tussen die ,solicde Suide" en 
party,·erband rn is nan geen van of vir die volk as geheel. die Drmokratiesr Party ontwik
party gekoppel nie. Omdat hierdie eenh~>idsorgani- kel wut tans onder Truman tot 

.,Die verdeling in die volksge- sasie voorlopig <en vereers gc- openlike teenstnnd gelei het. 
ledere t<:!n gevolgc van die op- brekkig> in die O.B. beliggaam R«:!eds in die vcrkieslng van 
tredc van beroepspolitiei loop geraak het, en omdat di~ ge- 1948 bet daar in die Suidelike 
nou noodwendig uit op 'n teen- poogde manier van samcwer- state die sogcnaamde ,State 
stelling tussen volksgesindes king tussen die partywesc en die Rights"-party ontstaan tC'cn die 
wat die volk bo partybelang stnJ O.B. aan die nuwe Ide~ van Demokratiese Party van Tru
en partygesindes wat die party volksecnhcid nie vollc reg Jaat man wat met sy ~>erste optrede 
bo volksbelang stcl. wedervaar het nie, deurdat die daarin geslaag het om d!e mecr-

,Ten gcvolge van hicrdie on- party-lei~rs tc eng van blik en derheid in dric state te vcrkry 
vermybnrc verd"ling deur die van hart was om hul verouderdc en in die tussentyd homself 
pnrtylcicrs bcwcrkstcllig, sal politicke allcenh~>erskappy gelei- riC'rmat" in oorcenstemming met 
finaal in kampe tc staan kom delik te laat oorgaan in 'n rui- · die algcmenc gevoel geopcnbaar 
diegene wie se leus~ sal moet mer volkspolitieke ~'enhcidsver- het dat die Suid<'like vertccn
wces: ,\\'eg met partyc en met band. Toe dit vir my geblyk het, woordigcrs soos gocwerneur Byr
partyformasies!' en die wat nog het ek hicrdie engheld toege- nes van Suid-Carolina, goewer
dic uitg~>diende demokratiese skryf aan die invloed van di<> neur Talmadge van Georgia, sc
partystel~cl aanhang. !eit dat vir baie van die Jeiers I natore Byrd (Virginia), Russel 

.,Diegenc wat dus buite party- die politick, en bepaald di<' ver- <Georgia> met ongcveer 20 se
verband tc staan kom, moet in engcnde partypolitl~>k 'n bcroep natore uit dit> Suidclike state 'n 
'n uitgcboudc volksbcweging, geword het . . . dat hullc van beweging op tou gcsit het om te 
desnood!< . op brc<'r grondsl.ag die politick hul Jcwcnswerk 
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verhi~der dat Truman weer as 
ook as dt '} O.B.-kommando-m- maak en daaruit ook hoofsaak- kand1daat bcnoem word of hom 
dcling, saamgebind word. Jik hulle lewensonderhoud ont- te laat uitval. Hoe dicp die kloof 

In dicselfde uitgawe het 'n vang, sodat hull~ met die party- tus!Y'n die Suidelikc Demokrate 
verklaring van prof. L. J. du 
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wcse heeltemal vcrcenselwig ge- l en die Trnman-dcmokrate is, 
Plt>!~Si~, as ~·oor.;ltter van die raak het c~ ~ic mN'~ die voll" blylc uit 'n artikel wat sen. Byrd 
Eenhetdslcomttee, verskyn waar- volkslewe me. 1 <Vervolg in volgende kolom> 

VREES RUSLAND SE 
DUIKBOOTMAG 

Dit is die mening van admiraal William Fechtcler, hoof 
van die Amerikaanse vloot-operasies, dat die duikboot
bedreiging ~·an Rusland emstiger is a-. die van Duitsland 
in die Tweede Wereldoorlog. Soos sake nou staan, sal daar 
nie voldoende seemagte wees om 'n duikboot-veldtog van die 
Sowjet in 'n toekomstige oorlog die hoof te bied nie. 

Die bedreiging van Amerika ' niger, moderner en docltreC
se tO"voer-roete in die Atlantic- ~ f~"ndcr as die Duitsc duikbotc. 
se Oseaan dcur Russicse duik- Adm. Fechteler het gese dat 
bote sal in die geval van oorlog I die vloot 'n oorweldigende rol 
een van die moeilikste vloot- sai spe'ei in 'n · volgende oorlog. 
vraagstukke wees. ,Ek glo nie iemand kan dit 

Duitsland het di~ eerste en betwyfel dat 'n volg,..nde oorlog, 
tweede oorlog so byna-byna ge- as dit kom, 'n oorlog van be
wen omdat hulle met hul duik- weging sal wecs nie." 
bote kon maak soos hulle wou. Met beweging, het hy gese, 

Aan die begin van die Twee- bedocl hy beweging van troe~ 
de Wereldoorlog bet Duitsland 1 en nie die bewccgbaarheid van 
slegs 50 dulkbote gchad. Van-~ wapens nie. 
dag het die Russe reeds meer Die vloot stel bew~egbare 
as 300. Hicrdle duikbotc is vin- magte bcskikbaar. 

(V crvOfg van voorgaande kol.l 

in die tydskrif U.S. News and 
World Report van 30 November 
geskryf het, waarin hierdie 
grootstc b~lastingdeskundige in 
Amerika verklaar: ,Ek is daar
van oortuig dat Truman ons 
land na die verderf lei indien 
sy program aanvaar word." 

EISENHOWER 
AANVAARBAAR 

Hicrdie politieke opposisic van 
die Suide, is "'en van die ver
naamste redes waarom die kan
didatuur van genl. Eisenhower 
so belangrik is, want Eisenho
wer sal ook vir die Suidclike 
Dcmokrate aanne,..mlik wees on
gcag sy partyverband. 

!\"EGERVRAAGST{;K 

By hierdie vraagstuk kom ook 
nog die felt dat die Ncgervraag
stuk, wat eenmaal so 'n sterk 
strydpunt tussen Noord <>n Suid 
was, 'n nuwe betekenis erlang 
hct wat beslis 'n oorwinning vir 
Jefferson Davis oor Abraham 
Lincoln verteenwoordig. 

In sy bock oor die opkoms en 
val van di" Konfcdcrasic-bcwind 
mcrk Davis met heelwat sar
kasme op dat die Noordc se 
voorliefde vir die Ncger toe te 
skryf is aan die f~it dat daar 
byna geen Negers in die Noorde 
indertyd was nie. Hoe reg hy 
was blyk vandag daaruit dat se
dert vera! die Tweede Wereld
oorlog daar 'n gewcldige volks
verhuising van Negers in die 
Verenigde State plaasgevind h~t 
wat van die g rootste ekonomie
se en maatskaplike belang is. 
Terwyl die Neg-:!rbevolking 'n 
aantal jare tcrug so goed as uit
sluitend in die Suidelike state 
gev~stlg was sodat hulle in 
>ommige state s~Jfs die meer
derheld van die bevolking uit
gemaak het, bet daar in die af
gelopc tien jaar ctlikc miljoeM 
vap die totale Negcrbcvolking 
van 14.9 mi!jocn na ander state 

verhuis en daarh~en 'n aantal 
vraagstukke saam,genecm wat 
voorheen daar onbekcnd was. 

Vera! was dit die Westelikc 
State soos CalifornH~ wat di«:! 
swaarste deur die Neger-inval 
getref is waar die Negers met 
237.4 persent in die tien jaar 
t<>"geneem het teenoor die blan
kc toenamc van slegs 39.6 per
~cnt. In die sentrale state het 
die ·Negerbevolking met 50.2 
l)('rsent toegenecm tcenoor 'n 
blanke toenamc van 9.3 persent 
en in die Westelikc state met 
14.2 persent teenoor di«:! blanke 
aanwas van 8.4 persent. In die 
Suidelike state daarentecn het 
die Neg..,rbevolking met slegs 
3.1 persent toegenccm in vergc
lyking met 'n blanke toename 
van 16.5 persent. In V"rband 
hiermee merk die U.S. News and 
World Report op: ,Die Negcrs 
wat na hlerdie state verhuis, 
bring m~t hulle saam daardle 
vraagstukke wat voorheen net 
tot die Suidelike state beperk 
was." 

Inderdaad kan die Suidelikes 
met trots hul rebl'lle-vlag laat 
wapper - hulle voel hulle tans 
gcrcgvcrdig. 

Wil Kommuniste 
Erken He 

Brittanje Is ontevrcdc omdat 
Japan die nasionale regerlng 
van Sjina erken het - net soos 
Amerika - en nie die kommu
nistiese reg«:!rlng wat Brittanje 
erken nie, volgcns 'n verklaring 
van Anthony Eden, Britsc mi
nister van buitelandse sake, ver
lede week in Londen. Eden het 
gese dat Brittanje en Amerlka 
oor hierdie saak verskil en dat 
hy probeer hct om die Amerl
kaners tot die si~nswyse van 
Brittanje oor te haal, maar son
der welslae. 

Beier Tabak * maak · Beier SigareHe 
...... ~ 

R!AUuHit 
mag wees 

·---.. 

Komm&Ddo 
Suid ·Afrika se ~ slgaret 

* Die Vervaardigers van Kommando is die grootste ver
bruJkers van Suid-Afrika se eerstegraadse tabak. 
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ADVEBTENSIES: 

Hllllhoadellke Keonla~ewlnp : 

(Verlowlng, huwellk, geboorte, 
atertgev&l, In memoriAm, gelukwen
aln~. eru1.) 14. per woord; minimum 
2/6 per plaslng. Voorultbeta&Ibaa.r. 
VIr herhallnga 2'~ persent a..tsla.g. 

Handelaa4vertenalee: 
Eerata plUlng 2d. per woord. Vir 

herballngs 2:1 peraent afalag. 

lnteken,;eld op , Die O.B." (ver
akyn weekll~): 12/6 per ja.ar ot 
6/3 per 6 maande. Voorultbetaal
be.a.r. Stuur advertenalegeld, beatel
llnga en lntekengeld na VOORSLAG 
(EDJIIS.) BEPE RU, l'osbas 1411 , 
KAAl'STAD. 

PLASE TE KOOP 
Twee plM~. twe.a.IC my! van Rlvet'lldal, 

langa mekaar, afaonderllk omheln: 
(a) 54 morg, vyf·vertrek woonhula, 

melk· en stoepkamer, dubbele motor· 
hula, volkshulale, ens., beurt van 36 
uur per week water ult bergaloot, groot 
leldam gevOI'd deur rontein. Sowat 900 
jong vrugtebome, wlngerd, saallande vir 
aowat agt aak ~;raan. Bas- en ander 
borne. Telefoon In huis. Pl')s f2,9:wl. 

(b) 27 mor~, vler-vertrek wc><.nhul•, 
volkshulsies, ens. Beurt van 21 uur 
per week water ult bergsloot. Oor die 
000 jong vruktebome, saailande vir ao· 
wsot vier sak IIT&an. Ba.s- en biOUKom· 
borne. P t'l's ! 1,760. 

Borne en tulne omheln. Die plase Is 
geaklk vir enlke !!OOrt boerdery, dtere. 
pluim vee, vrugte, grOI'nte. eM. Skool 
naby. - J . RAS, Langlltraat , Rhtrsd&l. 

13 12l1B 

MEUBELS 
:'IIE'CBF.L.'\.-Beler Meubels teen bll· 

Uker pryae. BabawaentJtta, atoolkarre
tjtea, drlewlele, llnoleums, t.apyte, ens., 
ook altyd tn voorraad. Ceen kat.alogu.s. 
Meld waarln u belangstel . - \'ISSER-
1\IEOBELS, Langatraat 179, KaapAtad. 

3/12/11 

RADIO 
LOOW E!'l LOUW, die Beroemde 

Radlo·lngenleurs, Staalt'\\4'g, Parow, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elektriese 
Toestelle. Oeregtstreerde Elektrtalteita· 
aannemtra. Foon 9·84.3!1. 

H ORLOSIES EN BRILLE 
II. I . !;TEl'N, Do VUUuutraat 17, 

Vu eo, K.P.-VIr horlosles en brllle. 
Verkoop en repareer. Peraoonllke aao
dag. 19/9/TK 

GRYSHARE 
OR'k'SHAJlE, akllfers, ou voorkoms, 

onnodlg. Oor tutg u aelt deur GRYS
HAARWOl'fDER, die Jongste kunsma
tlge wereldwonder, haar· en kopvel· 
voedln~emlddel te gtbrulk. Skadelooa, 
kJeuratotvry, Sa. per bottel, geld met 
be•tell!ng.-~cenee.n\lddeiJI, Po,bo~ 
U'JZ, l ohannesbo_rc. Dl/ 9/49 

Qeyahare en buN blnne een maand 
tot n.atuurllke kleur berstel of ~etc! 
teru~. vry van kleuratot . Bevorder 
baregroel, verwyder aklltera. :S/6 per 
bOl la I, ponry. Konta.nt met beateUiog. 
Die ~'fi'Otl, Poabu 'JW , Joh&llllee
barc. Glt/ 11/50 

MEDISYNE 
GESONDHEI D Is u regmatlge errenla. 

Oortulg uself deur ona behandellnga te 
rebrulk en u kwaal te ontwortel. Skryt, 
lnllgUn& gratia, Boengeneesmlddtll, 
Poabua 4%7%, l oltanneebur,;. B1/9/49 

SIEKTES en Kuale verban! Opera
ales vermy en a:esondheid htratel. 
Waarom dan eal u Ianger ly? Skryf, 
meld beaonderhede, re.a.dpleeg Die Boere
vrou , Poebus 7GG9, Jobannesbur~e. 

(Nr. 2)1/9/49 

Uni~-Randel 
Brei Uit 

Die Unie het in 1951 aanslen
hk meer in- en uitgcvocr as g"· 
durcnde die vorige jaa r. • 

Die syfers dui aan dat Suid
Afrika nog bale meer invoer as 
wat hy uitvocr. 

~ere ten bedrae van 
£469,132,500 is vcrledc jaar inge
voer t<>rwyl gocdcrc vir 
£343,213,620 uitgevoer is. Dit 
Iaat 'n vcrskil van £121:>,918,380. 

Die vorigc jaar is goederc vi r 
£307,212,128 ingevoer en 
£252,244,156 uitgcvoer. Die ver
skil was toe £54,967,972. 

Die vcrnaamste tocname in 
die ultvocr is op te merk in 
halfverwcrkte en verwerkte 
goud, diamante, wol, mielies, 
wattelbas en ekstrak en inge
voerde goederc wat weer uitgc
voer is. 

Goudultvocr het g~>styg van 
£37,771,825 in 1950 tot 
£68,504,498 1n 1951. 'n Verhoging 
van meer as £12,000,000 in die 
woluitvoer word ook deur die 
syfers aangedui tcrwyl die uit
vocr van miclics m~t byna 
£5,000,000 toegencem het en die 
uitvocr van · diamantc van 
£20,133,788 tot £25,363,414. 

Vestig Hoop 
op Lewelose 

Plante vir 
Voedsel 

Die Amerikaanse atoomkom
missie hoop dat die mens ~at 

l~>cr om ,lewelose plantc" te 
maak, aangcslen dit hom in 
staat sal stel om voedsel in groot 
hocveelhede te fabriseer. 

I n sy clfde jaarv"'!rslag ann 
die kongres se die kommissil 
dat by grootskaalse navorsing 
met radio-aktiewe loperatome 
finansier sodat by die proses 
waard"'!ur plantc sonlig gcbrulk 
om voedsel te maak, kan onder
sock. Indien die mens hierdie 
proses kan dupliseer, sal sy 
voedselbl>kommernisse iets van 
die verlede wecs. 

Indien die geheim van hier
die proses ontd<.!k word, sal dil 
moontlik wecs om koolhidrate 
op massagrondslag te produseer 
en dus om die voorraad steen
kool en "petrol aan te vul. 
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Ander Se Menings 

Partye se Rusie Bemoeilik 
Kleu rvraagstu k 

Die voortdurende rusie tussen blanke pa r tye oor 

1 

gaan verleen verkleinel'r. Dit 
kleuraangeleenthede word deur \Villem van Heerden in sal hom niks help me. Ons voor
Dagbreek genoem a<; een van die , byna. tragiese gebreke" spel daardie hulp gaan ecrihon
in die bestaande opYattings , ·an die Yerhouding tus"ien blank dcrd pers<>nt w<•cs. Dan gee hy 
en nie-blank as 'n ' 'raagstuk. te ltenne dat die Unic oorwceg 

of hy nic sy cic pad sal gaan 

Hy skryf na aanl••iding van 
die brlefwisseling tusscn die 
ecrstc minister, dr. D. F. Malan, 
en die voorsittcr van die Afri
can National Congress in ver
band m~>t laasgcnocmde se drei
gem<>nt van vcrset lndien aile 
kleurwctgewing nie voor 6 April 
herroep word nie, en verklaar: 

,Hi<>rdie wctgewing (werp> 
wecrccns Jig op die byna tragic
se gebreke in byna a! die bc
staandc konsepsies van di~ vcr
houding tussen blank en nic
blank as 'n problccm wat vir 
die tockoms besl<'g moct word 
Miskien sal dit die g~>bicdcnd<· 

noodsaaklikheid vir samewer
king van aile kantc beklemtoon 
as ek 'n paar van hierdic g<:>· 
brekc weer kortliks maar open
hnrtig stel: 

t. Die voortdurcnde rusic tu'!

..,en blank(' pa rtye oor kleur
belf'id, ' n ru<>if' wut gevoer word 
me t woord(• <'n uitdrukking'! wut 
by ontled ing mt'estal geen in
houd het ni!', maa r wa t natur t'l-
1<' !>OWel U'! blankes verwur en 
d 'c uitwerld ng moet h i' om al 
hoe mee r ei'>e ~>oos die van dr. 
'\t oroka ann te 1.tig. 

OORSAAK E N GEVOLG 

2. Die huiw<>ring van die Rc
regeringsparty om die implika
sies van sy beleid voor oe te 
sien, en 'n omlynde uiteindclike 
doclwit t" !ormuleer sodnt blank 
en nie-blank weet waarop aan
gestuur word, en dicnooreen
komstig standpunt kan inneem. 

3. Die nog meer huiw'!rcndc 
en verwarrende houding van die 
Opposisie wat aan die cen kant 
aparte ontwlkkcling bestry a!' 
.,ond-:ordrukking" en nan die an
der kant niks behalwe 'n reek~ 
teenstrydighede in die plek 
daarvan stel nie. 

4. Die gevolglik~> verwagtinf 
wa t by naturelle gewck word 
dat gt'lykhcid in een staat maar 
net 'n kwcssic van tyd is. Hoe
kom sou hulle nie as mnr. Law
rene" al praat van ,.cen nasic'' 
nic? 

5. Die weer hierop volgend<' 
totale afwcsigheid van steun by 
georganiscerd'! naturellc-mening 
vir die idee van apartc volke in 
Rpartc gebied, sowt' l as d ie sk yn
bare a fwesigheid van pogings 
om naturt-Ue-mening hiervoor te 
wen en hu llest'lf propaganda 
daarvoor te laat maak. Die re· 
sultaat is dat aile on twak-:-nde 
naturclle-aspirasic In die rigting 
van dcurmekaarheid en gelyk
he'd geskied, en opdam tC"'n 
hullc vertolking van apartheid 
as 'n ecnsydige blanke konsep
sie en b'!rckcn om a ileen die 
blanke te bcvoordecl. 

PARTYPOLITIEKE 
KOERSVASTHEID 
,.H ierdic Nuusbricf sou 'n 

groot dicns ann die volk bewys 
as hy elkc w~>ck 'n opsomming 
van 'n toespraak sou gee wat 
vanaf 1933 tot 1948 deur 'n Icier 
van die Gcsuiwerdcs g<>hou is. 
Op sy mlnste sou dit 'n klin
kend<> voorbeeld wces van die 
sielkundlge verandering wat 
plaasvind v66r 'n man die rege
r ingskrip bereik het. Op sy bes
te sou dit dle huigelagtlgh'!id 

,Daar is egter c~n man in die 
kabinct wat staan waar hy ticn, 
vyftlen, ja, vyf-en-twintig jaar 
gelcd" gestaan het. Dit is Kina~ 
Havenga. In ~en op.;ig is bier
die houding vandag vir hom <'g
ter maklik want hy praat as 'n 
Smelter in 'n Smelter-kabint:t. 

,\Vcliswaar, lees ons so af ~>n 
toe van ministers wat klets oor 
'n republick, maar nicmand 
ncem dit crnstig op nie, m lnst< 

nie, terwyl hy goed w<>et dat die 
kabinet juis die tl\enoorgcstelde 
reeds besluit het. 

,Mens wll ni<> haatdraend 
wees nic, maar daar sit 'n mate 
van regvcrdigheid in die fcit dat 
dicselfde koerant en di.,..selfdc 
mense wat so vee! gal op wyle 
generaal Hertzog uitgebraak het, 
vandag mo~'t sluk, sluk en nog
eens sluk." 

OORLOGSBELEID 
van at die spr~ker self. Trouens, 
hoe rym 'n werklike rcpubli
kcinsc gesindheid met die voor- , 
stcl om dr. Malan tot Ercbur- Mnr. Pirow vervolg: 
ger van Londen t'.! maak? , Na min. Havenga sy vcrkla-

,.Maar om tcrug tc kom no ring gcdoen het, was adv. Eras
mnr. Havenga. Hy het nou ann mus aan die woord. Dit kon die 
dte Volksraad verduidclik en Sap-tocspraak van 'n Sap-mi
beklcmtoon dat hy dit met dit: nistcr gewees het. Net dat hy 
gocdk<.!uring van al sy kollcgas vir die Britsc Ryk baic meer 
in die Kabinet docn - hoc Suiu- belowe hct as wat wyle genl. 
Afrika al sy kragte gaan in- Smuts ooit kans gcsi"n het om 
span om vir sterling :- Ices te doen. As die minister van 
Engeland - te red. Ott ga_an verdcdiging se argumcnte oor 
off~rs, groot offers '-'.an Sm~- gevaar van buite wat ons in die 
Afnka _vcrg en wei op n tydstJp Midd<>-Ooste m<>'!t gaan beveg, 
waar dle s~ygende kostc _van ~c- ~ reg is, dan was die Sappe sc 
we reeds dtc armes en d1c m1~- soortgclye argumcnte In ver
destand laat noustrop trek. Ott band met die Tweed" \Vereld· 
'"':as, soos r"eds te k?nne gegee, oorlog net so reg. 
d1e toes~raak van n _Smelter, , ,Dieselfde geld t.o.v. die ge
namens n Smelter-kabtnet. bruik van sogenaamd vrywii-

,.Die ;eaksie_ van J?ic _Trans- ligers Hoeveel scuns ~it welge
valer hterop IS kom1ckhk. Hy I 
prolv?er die hulp wat die Unie (Vervolg op bladsy 5, kol. 5) 

IMMIGRANTE MAG NIE 
AFRIKAANS OP VORMS 

BESIG 
Afrikaans is nog ver van sy reg in die staatsdiens. Dit 

blyk uit 'n brief in Die Transvaler en clie antwoord van die 
Sekretaris van Binnelandse Sake op die klag wat aan hom 
voorgele is. Die skrywer van die brief, Gerrit Tjaden, meld 
dat by 'n Nederlandse immigrant vergesel bet na. die regis
trasiekantoor \ ir n eemdelinge in J ohannesburg en dat dit 
daa.r geblyk het dat die klerk die vorm in Engels invul 
terwyl bulle in Afrikaans die vrae verstrek. 

.. Ek het tO" beswaar gemaak E ngels be<oig, dit die g<>bruik is 
en gevra of immigrantc die om dokumcntc in Engels te vol
vorm wat sy ttk, moet onder- tooi, maar vorms in Afrikaans is 
tckcn. Op haar bevestigende beskikbaar vir persone wat ver
antwoord het ek t~ gese dat kics om die ander landstaal te 
dit nie billik is om rcgistrantc ~sig." 

'n vorm te Jaat tckcn wat hull<' Die blad vra of ,gcbruik" ge-
nic vcrstaan nie. Jykstaan met .,instrukslc" en 

.,Die damctjie het toe gcse dat hoc vryheid van keuse gerym 
dit 'n instrultsic in hul knntoor kon word met verlof wat ecrs 
Is, dat die kaartc in Engels van di~ hoof verkry moet word, 
moct ingevul word, maar as ek en mcrk dan op: 
wil he dat sy dit in Afrikaans 
moet doen, kan ek ccrs haar 
hoof gaan spr~ek en verlof vrn 
dat sy dit in ons eie taal kan 
doen. Sy het nog daarby ge
v~g dat dit vir haar bnic 
makliker sal wces as sy die 
kaarte in Afrikaans mag lnvul. 
Buitendien h~>t ek myself oor
tuig dat die bctrokkc kaart In 
albei amptclike tale gedruk is. 

By die toonbank onder, wnar 
'n aansock moes ingcvul word 
om V-'rlenging van my vricnd se 
tydclikc permit, is aan ons twce 
ccntaligc Engelsc aansockvorms 
gegce wat ons toe manr in Afri
kaans ing~>vul het." 

AMPTE UKE AKTWOORD 

Die rednksie verklaar in 'n 
voetnoot dat die klag ann die 
sekrctarls van binnelandsc sake 
voorgele is van wle die volg"!n
de antwoord ontvang is: 

AMPTELIKE TAAL 

· ........ · ........................ · .. · .... · ·.. .. ............ van die partypolitiek op 'n wysc .,Na aanlciding van u brief 
van 28 Desember 1951, wil ek u 
mccdeel dat aangt's;pn vreemde
linge wa t die llnie binnekom, 
byna sonder uitsondering ~t 

,.Aangesien Suid-Afrika talry
ke Nederlandssprekendc immi
grante ontvang, kan daar geen 
rede hO"'genaamd bcJ taan om tc 
aanvaar dat hullc vcrkies om in 
Engels bcdicn te word nie. Die 
uitgangspunt behoort lc wees 
dat hull'! verkies om in hul eie 
taal <wat tewens landstaal van 
Suid·Afrika is) bl'dicn te" word. 
Vir die voetstootsc ,.gebruik" 
om dokumente in Engels in· tc 
vul, bestaan danr gC"'n regvcr
digins:- nle. Die tyd bt•hoort ver
by te wees dat Afrikaans so
maarso as ,.ander landstaal" in 
'n gcbruiklike ondergc.:;kikte po
slsic gestel word. Trouens, die 
gretighcid selfs van Engelse im
migrante om Afrikaans aan tc 
leer, behoort vir di" staatsdiens 
'n aanduiding te wecs hoe die· 
wind waai, afgesien van die 
staatsdiens se onwccrspr'!eklike 
pllg om die een landstaal nle, 
soos hier, in 'n vcrnederendc po· 
slslc t<> plaas nie." 

• . aan die knak stel, dat selfs die 
I lntekengeld :. 12/6 per. J~ar of 6/ S per halfJ~ar. iE gebardste party-ond~>rstcuners 
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TITOISME 'N BEDREIGING 
VIR STALINISME 

Toe maarskalk Tito in 1948 proheer het om die krag-driehoek, 
Molotof-Stalin-Wisjinski, uitmekaar te dryf is dit deur die sekretaris van 
die Kommunistiese Party en voorsitter van die Kominform, kolonel-gene
eraal Tsjadanof verydel. Vir sy daad, om die Russiese rigting van die kom
munisme te behou, moet kolonel-generaal Tsjadanof sterf. 

'n Geweldige geestelike en politieke wrywing is sedert die tyd i~ 
Rusland ondergronds aan die gang. Die suiwere kommunisme van Lenin, 
geradikaliseer deur Trotskyisme, bedorwe deur Stalinisme sal opgelos word 
deur die nuwe sintese ,Titolsm e," met sy verteenwoordigers van die mate
rialisme en kapitalisme. 

Die Russiese Kommunistiese 
Party wat in 'n permanentc sui
weringsaksie verke~r. het in die 
Jaaste tyd sy metodes van sui
wering verander. Was dit vroeer 
die ,nie-Jedc" van die party, die 
bc:ere, die kosmopoliete, die ka
pitaliste en Generaals wat die 
sondebokke vir alles was en na 
die konsentrasiekampe gestuur 
of tereggest~l is, so is dit van
dag die ministerie van Arbeid, 
die amptenare van die vakbonde, 
die redakteurs van die Vakbond
koerante ~n die nuwe groot klas 
Arbeiders wat hooggekwalifi
seerde ambagsmanne is. 

Dit is 'n eienaardige wending 
in die geskiedenis van kommu
nisme dat vandag di~ arbeider, 
d.i. die proletariaat, wat die 
kommunisme tot oorwinning 
gehelp het, as 'n vyand van kom
munisme bcskou word. 

Maar nie alleen die RuSiliese 
party en Rusland nie, maar ook 
di~ buitekant Rusland gclee sa
tellietstate en -partye maak die
selfde ondervindings deur. 

SJINESE POLITIEK 

Toe Mao Tse-toeng maande ge
lede van sy siekt~verlof na 
Peking terugkeer, vcrander hy 
dadelik d'e koers van Sjina se 
politick. Hy Jaat Moskou weet 
dat die oorlog van Korea vir 
Sjina 'n b~lasting is en dat hy 
graag wou sien dat die Sjinesc 
troepe uit Korea teruggetrek 
word. Moskou was verbaas. Maar 
tog het Moskou daarin geslaag 
om Mao Tse-toeng om te praat 
om aan te gaan met sy ond~r
steuning in die Koreaanse oor
Jog. 

Sedert die tyd is die wapen-

memo oor 
persoonlike 
keurigheid 
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Produkte van Su•d·Afroka 

En1gste Dutnbueerders '" Sutd-Afrtka: 

H. J. N1ehaus (Edms.) Beperk 

Po>OU> 4883. Johanne>burg 

stilstandonderhandeling aan die 
gang. 

Rusland was gcdwing om 
meer en m~er hulp aan die 
Noord-Koreaners te verlccn. 
Hulle he~ tyd nodig gehad om 
dit reg te kry. Vir die Russe 
betck~n dit alles 'n swaa:r be
lasting. Aan die ander kant het 

m===== = === === =============== ,,,,,, "' 
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Mao Tse-t~ng hom aan die 
Russe verplig om met sy oor
Jogspolitiek aan te gaan tot die 
Amerikaners 'n slegtc vr<:!de 
aanneem - of totdat die Amc
rikaners verslaan is. Maar Mao 
was gedwing om hom te 'ver
plig en daardeur het hy net soos 
'n ryp vrug in die handc van 
Tito geval. Rusland weet dit 
baie goed en het dadelik sy po
litick in die V.V.O. tot spyt van 
Wisjinki, verander. 'n Verbitter
de stryd gaan in Moskou aan 
oor die vraag: aangaan met die 
radikale politick (Wisjinki) of 
inleicling van 'n gemagtigde po
litick (1\lolotof) teenoor sy satel
liete en teenoor die \\' esterse 
moondhedc. 

SATELLIETE 

Daar is in die eerste plek 
Tsjeggo-Siowakye wat 'n ge
vaarlikc Tito-r~wolusioner is. 
Wei is die minister Cleme1.1tis 
nie meer 'n gevaar nie en wei 
is Slansky, die sekretaris van 
die Kommunistie~ Party, in die 
tronk, maar die opposisie van 
die Slowake en die teenstand 
van die Clemcntis-groep is twee 
onuitstaanbare faktore vir di<> 
strenge deurvoering van Mos
kou sc politick. Dit was vir 
Gregory Malenkof, die Russicse 
partybaas, baie swaar om teen 
Clementis ~n sy volgelinge in 
Praag drasticse maatreels te 
onderneem. 

In Pole is die Tito-beweging 
nie so gevaarlik nie omdat feit
lik aile vcrantwoordelike amptE' 
onder die direksie van Russe 
staan. Sedert agt maande sit die 
kommunisticse Ieier van Pole en 
eerst<:! minister Eomulka van dif 
Poolse re~ering in die tronk. 
Saam met hom is die minister 
van vcrdediging, generaal Spy
chalski, gcarrcstecr. Eers nadat 
die tw~ reeds vyf maande in 
die tronk was het die Poolsc par
lemcnt hul immuniteit opgehef 
maar steeds is Gomislka en 
Spychalski nog nie voor die hof 
gebring nic. Ook hier is die in
vlocd van Molenkof duidclik 
aan te voel. 

In Italic hct die kommunistc 
by die laaste verkiesing baie 
stemme verloor. Togliatti, die 
Ieier van die party, is daddik 
na Moskou geroep om reken
skap te gee oor die neerlaag 
wat die party gely het. Sy vrien
de het hom as 'n doodskandi
daat beskou maar Togliatti kom 
terug met nog groter volmagte 
as wat hy tot dusver gehad het. 

MOSKOU .SE PROBLEJ.\-IE 

Molenkof s~lf het op die Ba
belserger-lwnferensie bckcn 
hoc swaar dit vir die Poliet-buro 
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weld voort te gaan. In die woor
de sicn die kenner van sake 
die monsteragtige moeilikhedc 
waarmee Moskou te kampe het. 
Daar is net twee paaie wat 'n 
oplossing kan Jcwer, dit is - 'n 
nuwe politieke koers, of 'n nag 
van bloedige m esse - na die 
voorbeeld van die Franse Bar
tholomeus-nag of Hitler se 
Rohm-opstand. 

Maar in dicselfde stremmende 
toestand bcvind die teenstan
ders van Moskou hull~. Ook 
hulle moetl beslu;t om te handel 
- of koers t-e verander. Dit be
teken dat die spanning tot die 
uitcrste gelaai is. 

Dat di~ po!itiekc spanning in 
Rusland clke oomblik kan bar< 
sicn ons uit die ope brief wat 
die ,Russ"iese nasionale vry
heidsleer" aan generaal Tsjoe
kof, wat in bevel is van d ie 
Russiese leer in Duitsland, ge
rig het. Die nasionale Russe bet 
gcneraal Tsjoekof uitgenooi om 
die revolusie teen Moskou te be
gln en te lei. 

SAl\IESWERI NGS 
GEKORTWIEK 

Die gehcime staatspolisie gaan 
met· die suiwering teen die 
Titoi'stc onbeperk voort. Solo
mon Beria, die hoof van die 
M.V.D., is spesiaal na Foshi ge
neem om van die sieke Stalin 
'n blanko volmag teen aile Ti
toi'ste en vyande van die staat 
te verkry. Maar Stalin was on
gelukkig vir Beria op die dag by 
sy voile verstand en het die 
wens van Solomon Beria met 
die volgende woorde verydel: 'n 
mens kan nie met die M.V.D. 
all~cn rcgeer en 'n goeie wereld
beleid volg nie. 

Maar tog was in die Iaastc 
jaar die getal van mense wat 
Solomon Beria tot offer geval 
hct, baie groot. So is ons bekend 
dat tenminste 50 g<:!neraals en 
hoe stafoffisiere tereggestel is 
van wic G. Ivan Tjertof die in
teressantste is, aangesien hy eon 
van die leiers van die MVD (ge
heime Staatspolisie) was. 

Tito hct met hulp van Ame
rikaanse en Engelse kapitaliste 
dit reggekry om in aile Jande 
manne in leidend": posisies vir 
hom om te koop en sy opvatting 
van · I<ommunisme = Kapatilis
me - ::\<faterialisme tot in die 
hoogste kringe van die Kremlin 
te clra. 

Tito, wat heeltemal ond~r die 
invloed van geld en Iewens
vreugde staan, het die ander 
Proletarier-Ieiers gewys hoe om 
kommunistc te wees en tog met 
die kapitaliste aan cen tafel te 
sit en spys en drank te geniet. 
Sy slagspreuk is:-

Ons is die enigste getroue 
l\larxiste wat oorgebly bet in 
die wereld. 

Maar daar is nog 'n ander 
rede waarom al die kommunis
tiese Ieiers in die satelliet-state 
sowel in Europa as Amerika 
vandag by Tito se heerlike be
..,eging aansluit: hulle skei van 
Moskou se politick onder die 
ke~tmerk: ,Anti-Stalin". Deur die 
adreskaartjie is hulle nie onder 
verdenking van ,Kommuniste" 
te wees nie en }{an daardeur 
beter vir die kommunismc werk. 

'N REPUBLIKEINSE PARTY ? 
Mnr. P. J. du Toit, Grootdam, 

Wepener, skryf: 
My bestc wense vcrgcscl hicr

mec my intekengld vir die jaar. 
Mag Die O.B. van krag tot krag 
voortgaan. 

Die vraag kom by my op of 
die tyd nie nou aangebreek h~t 
dat, aangesien daar nie 'n derde 
party bestaan nie en die Groot
raad tot aksic aangespoor h~t. 

'n Republikeinse Volksparty in 
die !ewe geroep moet word nic, 
anders sien ek nie h~ ons ooit 
tot aksie kan oorgaan nie. 

Ek het opgemerk dat daar 
geen boodskap van ons K.G. 
hierdie jaar in Di~ O.B. ver
skyn het nie. Ek hoop ni~ die 
N.P. hct hom ingesluk nie; dit 
sal jammer wees as ons hom 
moet vcrloor. Maar ck sal nooit 
by hulle aansluit so lank die 
gewraaktc klousulc t~en O.B.
Iidmaatskap in die party se 
konstitusie staan nie, en dan 
nog sal ck dit teen my sin moet 
do en. 

0.8. Moet Eie 
Koers .Volg 

Mnr. Barry Grobbelaar, Sweet
home, Vryburg skryf: 
Ek bedank die A.K.G. vir sy 

~uwejaarsboodskap. Ek stcrr. 
>aam met hom dat die O.B. sy 
eie front moet skep. Voorverledc 
jaar was ek in Bloemfontein by 
::lie Iaertrek waar iets plaasge
vind het wat my nie aangestaar 
het nie. Mcneer Jan Steyn, L.V. 
het ons daar toegesprcek en on· 

1
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Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 
~--········----------
aan bande gele word. Hierop hct 
hy niks gese nic. Wat kon hy 
ook? 

Daar is nou nog een vraag 
w'at ek wil stel: Waarom is dit 
altyd net mnr. Havenga wat el
ke maal die O.B. uitnooi om by 
hom aan t~ sluit? Handel mnr. 
Havenga miskien op raadgewing 
van andcr? Hulle aanvaar mnr. 
Havenga se woord. Ek as O.B. 
neem nie sy woord hierin nie. 
Wat het hy gedoen tydens die 
verkiesing? Hy het ons in die 
steek gelaat. Laat ons by die 
volgende · verkiesing ons ~ie 
volkskandidate st~.J met die re
publiek as plank. Dan kan ons 
sien hoe ryp die volk is van wie 
die partypolitici se dat hy nog 
nic ryp is ni~. 

Ek en ons alma! het a!' foute 
in die verlede gemaak en daar
voor moet ons verskoning vra, 
maar as ek vandag by 'n party 
aansluit, watter. standpunt moet 
ek handhaaf? Ek kan n~t staan 
vir 'n republiek afgeskei van die 
Britse Ryk. As ek by 'n party 
moet staan wat die Britse kon
!leksie nog wil handhaaf, soos 
dr. Malan doen, moet ek di~ een 
of die ander teleurstel, en wrag
tie, nic die O.B. nie. Laat ons as 
O.B. licwer vir ons sake s~lf 
sorg en wegbly van die politieke 
partye wat a l honderde perde 
doodgery het agter kwaggas 
:~an. En wat kan jy m~t kwag
gas doen? Net in die stal sit 

der and"?.re het hy vir ons voor- 1 en voer gee. 
gelees die vryheidsartikcl in s:~-

party sc beginsels en toe aar> 
ons O.B.'s die vraag gestel wat 
ons nog m~r wil he. Verbeel 
jou! Daardie artikel staan daa1 

OORLOGSBELEID 

<Vervolg van bladsy 5) 

al veertig jaar, en wat het enige stclde huise gaan die Regering 
party aJ daaraan gedoen? Nog kry om ,vir Suid-Afrika" in die 
niks. Wanneer 'n minister nog Midde-Ooste te gaan veg? Bit
waag om oor 'n republiek t.- ter weinig. Maar hoeveel vikti
praat, word hy aan bande gelc misasie 'van arm mense gaan 
Wat baat dit my om aan 'r daar wees om hulle te dwing 
kerk te behoort en ek vcrkondig om die Britse olicbronne te gaan 
nie my geloofsbelydenis nie? l>cskerm? Tien maal so vee! as 
Daardic artik<el staan daar om in die jongste oorlog. 
die lede van die party tc bedrieg. ,Heel nai'ef word ons vert~! dat 
Ek het veertig jaar lank daar- ons troepe onder hulle eie offi
dic bcdrog aangehoor en het ge- si~re gaan wees. Wonderlik ne? 
noeg daarvan. Maar wie gaan die Opperbevel-

'n Paar maande gelede het ek hebber wees wat daardie Suid
vir min. Hansie Strydom hier op Afrikaners met offisiere en al 
Vryburg ontmoet en ~rsoonlik in die gevegsfront gaan instoot? 
met hom gepraat. Ek het vir ' n Brit of Turk of Jood of Arne
hom gese dat daar 'n tyd was rikaner? 
toe ek niks van hom gedink ,Ons dink die tyd h~t gekom 
het nie, toe hy gese het as die dat die ou Sappe en die Gesui
O.B. die Npubliek bring, wat w~rde Sappe gerus 'n koali.sie 
bly dan vir die party oor? Maar kan vorm. Dan sal daar miskien 
dat ~k nou weer vertroue in vir die ~konomiese belange van 
ltom het na sy toespraak. Hy die land iets gcdoen word en in 
se toe vir my: Oom wag, die re-~ elk geval sal daar h~lwat min
publick kom. Ek het vir hom ge- der huigelary in die politick 
lag en g~vra waarom hy dan wees." 
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RUSSE SPAN GEESTELI KE 
VOOR P.ROPAGANDA-KAR 

( Ons Duitse Korrespondent) 

Die Hessiese kerkleier, dr. Martin Niemoller, het op uitnodiging 
van die .Russiese patriarg Alexius van l tot 6 Januarie 'n hesoek aan 
Moskou gehring wat heelwat protes in die pers en verwarring onder die 
Duitse volk veroorsaak het. Waarom is juis hierdie beroe1'nde stryder 
teen die totalitarisme van Hitler deur 'n ander totalitariese staat uitgenooi? 
Die toestand is ·rlit: In die begin van Oktoher het hiskop Dihelius, voor
sitter van die Raad van Protestante Kerke in Duitsland, 'n memorandum 
aan Stalin gerig waarin die Duitse krygsgevangene-vraagstuk in Husland 
hehandel is. Terselfdertyd het biskop Dibelius 'n onderlioud met patriarg 
Alexius aangevra. In plaas van 'n antwoord aan biskop Dibelius, ontvang 
dr . Niemoller einde Desemher 'n uitnodiging vir 'n hesoek aan Moskou. 

Die rede hiervoor is dat bis
kop Dibelius sy mening oor die 
anti-christelike m etodes van die 
Sowjet in Oos-Duitsland nooit 
verberg het nie. Daarenteen het 
dr. Niemoller in die afgelope jaar 
deur anti-Wcsterse toesprake 
hoe Ianger hoe meer indruk ge
skep dat sy simpatie in 'n sterk 
oostelike rigting neig. In sy toe
sprake het dr. Niemoller telkens 
die grens tussen sy kerklike 
amp en di~ van politikus uit
gewis, wat gelei het tot verma
ninge deur sy kerklike meerde
res. Na sy terugkeer uit Moskou 
spreek dr. Niemoller sulke 
swaar beskuldigings teen die 
Wes-Duitse pers uit dat die 
proteste nou oorgeslaan het in 
'n openlike stryd teen hom. 

By ()ike gepaste of ongepaste 
geleentheid laat dr. Niemoller 
hom uit teen uiteindelike her
bewapening en pleit hy vir 'n 
ongewapende onsydigheid. 

Hy verklaar dat die Wes
Duitse staat deur (die Katolie
ke) Rome in die !ewe geroep is 
en in Washington gebore is. 
Mens ontkom nie aan die in
druk dat dr. Niemoller hom nie 
bewus is van die draagwydte 
van sy uitlatings nie en dat dit 
hom ontbreek aan kennis van 
die ingewikkelde vraagstukke 
tus.;;en Oos en Wes soos dit in 
die jongste jare ontwikkel het. 

BLIND 

\Vat die begrip van die meeste 
Duitsers te bowe gaan is dat dr. 

TROU AAN KONINGIN 
Verlede Woensdagoggend is Sy 1\lajesteit, koning 

George die Sesde skielik oorle<le. In <lie aan<l is kroon
prinses E lizabeth tot koningin van Brittanje geproklameer. 
Die proklamasie is opgestel in oorleg met <lie Regering 
van Suid-Afrika en van die an<ler Statebondskoninkryke. 
Die nuwe koningin sal Elizabeth die Tweede heet en sy 
sal wees koningin , van hierdie koninkryk ( d.i. van Brit
tanje) en van haar ander koninkryke en gebie<le, hoof van 
die statebond, verdediger van die geloof." 

Verlede Donderdag is koningin Elizabeth die Tweede by 
wyse van 'n proklamasie wat onderteken is deur die Goewer
neur-generaal, dr. E. G. Jansen, en ilie Eerste Minister, dr. 
D. F. Malan, geproklameer tot ,soewerein van en oor die 
Unie van Suid-Afrika." 

Op voorstel van die Eerste Minister, dr. Malan, en gese
kondeer deur die Opposisieleier, mnr. J. G. N. Strauss, het 
die Unie-Volksraad eenparig die volgende mosie van getroue 
gehegtheid aan die Britse troon aangeneem: 

,l\fag dit U Majesteit behaag: Ons, die lede van 
die Volksraad van die Unie van Suid-Afrika, bied U 
Majesteit met nederigheid die heelhartige gelukwense 
van die volk van die Unie van Suid-Afrika aan ter 
geleentheid van U Majesteit se troonsbestyging. 

,As verteemvoordigers van een van die vrye volke 
in die Gemenebes van Nasies verseker ons U l\fajesteit 
van ons getroue gehegtheid aan U 1\fajesteit se Troon 
en Persoon en ons bede is dat U 1\fajesteit, met die seen 
van die Goddelike Voorsienigheid, 'n lang en vreedsame 
regering mag geniet." 
Die Suid-Afrikaanse proklamasie waarin koningin Eliza

beth die Tweede tot koningin van en oor Suid-Afrika uitge
roep word, lui soos volg: 

,Nademaal .dit die Almagtige God behaag het om 
wyle ons Soewerein, Koning George die Sesde, van 
geseende en roemryke gedagtenis, tot Sy Genade te 
roep, deur wie se dood die Kroon van Groot-Brittanje, 
Ierland en ai die ander Geweste van wyie Sy 1\fajesteit 
uitsiuitend en van regswec vervai het aan die hoe en 
magtige Prinses Elizabeth Alexandra JUary; 

,So is dit dat ek hierby bekend maak en proklameer 
dat die hoe en magtige Prinses Elizabeth Alexandra 
Mary nou, deur die dood van w;rle onse Soewerein, 
saliger gedagtenis, geword het ons enige wettige en 
regmatige Soewerein, Koningin Elizabeth die Tweede, 
deur Gods Genade, van Groot-Brittanje, Ierland en die 
Britse Oorsese Dominiums, Koningin, Verdediger van 
die Geloof, Soewerein van en oor die Unie van Suid
Afrika, aan wie tans, in .aile hartlike en nederige gehegt
heid, vollmme troll en bestendige gehoorsaamheid ver
skul<lig is; onder afsmeking van God, deur Wie se wil 
Konings en Koninginne regeer, dat Hy die Koninklike 
P rinses Elizabeth die Tweede sal seen met 'n lange en 
gelukkige regering oor ons. 

,GOD BEHOEDE DIE KONINGIN !" 

Hierdie proklamasie is onderteken deur dr. E. G. Jansen, 
Goewerneur-generaal, en dr. D. F. Malan, Eerste Minister. 
Volgens 'n berig uit Louden is die proklamasie uit die Britse 
hoofstad per kabelgram aan die Suid-Afrikaanse regering 
gestuur. 

Niemoller skynbaar blind is vir 
die bewyse van skrikbewind in 
die Sowjet-gebied van Duits
land, soos die talle vlugteling
kampe in vVes-Duitsland getuig 
Aileen in 1951 bet 106,000 m ense 
vir d;e heilsleer van M:oskou uit 
Oos-Duitsland gevlug, en die to
taal sedert 1945 is reeds U mil
joen. Die meeste is mense uit 
die werkersklas - juis diegene 
wat 1.\-lo~kou van die Westerse 
juk wil bevry. Ander feite is dil' 
alombekende (godsd:enstige) 
suiwerings ut satellietlamle en 
die verbod op godsdiensonderrig 
agter die Ystergordyn \"an 
Duitsland. 

Dit is dus verbasend dat dr 
Niemoller by sy aankoms tc 
Moskou op · die vliegveld aan 
joernaliste se dat hy 'n groot 
agting vir die Russe het, dat die 
Sowjet-unie vir hom 'n nuwe 
wereld beteken en dat hy hom
self nie belangrik genoeg ag om 
Stalin te ontmoet nie. 

Dr. Niemoller is sekerlik geen 
kommunis nie, en wann{)er hy 
hul geraffineerde plann() deur
sien sal hy hulle seker ook geen 
diens wil bewys nie, maar in 
sulke dienste is die Sowj~t 

weens die jongste besluite in 
Parys wat hom in die verdedi
ging geplaas het, tans meer as 
ooit geinteresseerd, vera! wan
neer hulle so 'n geagte figuur 
soos dr. Niemoller vir hul ,vre
des"-propaganda kan inspan. 
Uit die houding van dr. Nie
moller - 'n man wat vyftien 
jaar gelede in die Dahlemer
kerk (Berlyn) 'n bewonderens
waardige moed aan die dag gele 
het in sy stryd teen die totali
tarisme en daardeur tot buite 
die Duitse grense geeer is - rys 
die gevaar dat 'n invloedryke 
persoonlikheid uit die Westerse 
kamp nie meer of nog nie sien 
dat die hele Christelike wereld 
tot ondergang gedoem is wan
neer die rooi vloedgolf oor hom 
sou stroom. 

NIE TOEGELAAT 

Niemoller was nie toegelaat in 
Moskou om met die Duitse 
krygsgevangenes te praat nie 
(daar word nog U miljoen ver
mis, van wie 100,000 name be
kend is), maar by kon wei 
Duitse spesialiste en bul gesinne 
in M:oskou opsoek. Wat dr. Nie
moller daaroor in die Duitse 
pers meeg~deel bet, spreek dui
delik genoeg: hierdie mense was 
uiters verras en ontroerd oor die 
eerste besoek uit Duitsland, 
hulle leef goed, maar het groot 
heimwee na Duitsland. 

Oor die kerklikc !ewe in Rus
land het dr. N!emoll~r hom heel 
geesdriftig uitgelaat. Hy het 'n 
indrukwekkende godsdiensoefe
ning in die patriarge-kerk in 
Moskou bygewoon wat hom aan 
sy beste dae in Dahlem laat 
dink het. 

Dr. Niemoller is 'n eienaar
dige man. Terwyl hy met 'n aan
gedane stem oor die plegtige 
diens in Moskou spreek, kom 
dit hom glad nie onvanpas voor 
om kort daarna vanaf die kan
sel 'n aanval op die \Ves-Duitse 
pers te maak wat hy beskuldig 
as omgekoop deur 'n Westerse 
magsblok, en doon hy 'n beroep 
op die Duitsers om as lesers 

<Vervolg in volgende kolom) 

NUWE EMPIRE-fEU 
HE.T AANGE.BRE.E.K 

Die Britse propaganda is besig om op baie behendige 
wyse die troonsbestygiug van koningin Elizabeth die· Tweede 
te gebruik om die Britte moed in te praat. Dit word vertel 
dat die Britse Ryk glorieryke hoogtepunte bereil{ het 
gedurende die regerings van Britse vorstinne. Veral word 
die Britte se aa.ndag gevestig op koningin Elizabeth die 
Eerste en word daarop gewys dat Brittanje sy guide eeu 
beleef het tydens haar bewind. Die verwagting word gewek 
dat Brittanje ty<lens die regering van Elizabeth die Tweede 
ook weer 'n guide eeu kan beleef. Dit is propaganda wat 
bankrot Brittanje op <lie huidige stadium besonder goed 
t() pas kom. 

Ten aansien van koningin Vic
toria word beklemtoon dat dit 
tydens haar bewind was dat die 
Britse Ryk die toppunt van sy 
mag bereik het. Die vraag wat 
elke Brit se hart onstuimig laat 
klop, is: waarom sal die mag 
van die Britse Ryk nie herstel 
word tydens die bewind van die 
jong en skone koningin, Eliza
beth die Tweede nie? Die Brit
se propaganda Jaat gcen steen 
onaangeroer om die Britte se 
toop (of geloof) op die herryse
nis van hulle Empire te vestig 
nic want daardeur word hulle 
gedagtes afgelci van hul huidige 
ellendige posisie. 

ThiPERIALISl\IE 
Die Britse leiers wat vandag 

regeer is oortuig daarvan dat 
die Imperialisme die strooihalm
pie is waarna die Britse drenke
ling moot gryp - en hulle is 
dankbaar vir enige geleentheid 
om hierdie oortuiging by die 
Britte in te hamer. 

So vcrtel die Observer aan die 
Britte dat die Britse monargie 
sedert die Eerste Wereldoorlog 
ontwikkel het as die magiese 

(Vervolg van voorgaandc koJ.) 

van die koerante te bedank. 'n 
paar dae later trek hy sy woor
::le weer terug op grond van ver

skakel van gemeenskapsgevoel 
dwarsdeur die Britse Statebond. 

Die Britte is terdee bewus 
daarvan <lat die mag en die een· 
heid van hul ryk en hul state
bond op die fondamente van die 
koniugskap gebou moet wor<l. 

VERANDERING 

Die Sunday Express raak heel
temal geesdriftig oor die .,nuwe 
Empirc-eeu" wat met die troons
bestyging van koningin Eliza
beth aangebreek het. Die blad 
skryf: 

,Ecn vraag moet spoedig in 
die gedagte van die nuwe Ko
ningin ontstaan: Moet sy voort
gaan om permanent in Londen 
te woon? Oor die hele Ryk be
gin ons volke se dat die monarg, 
wat die konstitusionele heerser 
van hulle alma! is, dit moet oor
weeg om om die beurt tussen 
bulle te woon. 

.,Is dit moontlik dat in die 
nuwe Empire-eeu wat nou begin, 
die heerser van die Ryk op na
tuurlike wyse 'n jaar in elke 
dominium om die beurt sal 
'l'eurbring en uit 'n tydelike hoof
stad sal regcer wat deur haar 
verblyf gevestig word? Wat 'n 
geweldige verandering vir die 
nuwe Koningin om in te lui." 

Ja, en watter gevaarlike nuwe 
Britse Imperialismc wat gepre
dik word. 

keerde inligting. 
So 'n ·uite~nlopende dog ge- ~ .. DIE O.B." word ~;edruk deur Pro . . . I Ecclesie.-Drukkery, Stellenbosch, vir 

wJgtJge betoog skep verbasmg, dle elenaars en ultgewers: Voorslag 
maar meer nog verwarring en (Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
verontwaardiging. ~r:d. Posbus 1411, Kerkplein. Kaap-

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel 
van ryk belee virgm1ese 
tabak; gewaarborg 100% 
suiwer, eerstegraadse blaar. 

~anbrand(-
ROO! VIR ~<.UR" GROEN VI'\ ONGEKURK 

WIT VIR ~ l TER 

,,Die "ligaret wat u altoos graag wou rook'' 

.. 


